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৯৯৬কশ্লি 
এ পান শি রা 

ক ইজ 

গৌর-গত-গ্রাণ বৈষ্$ব-ধর্শ-গ্রচারক অযৃত বাজার পত্রিকার 
অধিষ্ঠাতা শিশির কুমার ঘোষের সাঁধের ঞ্ুপদ তজনাবলী ছাপান 

হইল। এই গান গুলির সহজ স্বরলিপি শীঘ্রই ছাঁপান হইবে । 

আধ্য সংগীত জগতে অতুলনীয় ৷ প্রবাদ আছে গয়ং মহাদেব 

সংগীত সৃষ্টি করেন। দেবধি নারদ, হনুমস্ত, ভরত প্রভৃতি খবিগণ 
হিন্দু সংগীতের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। তাহাদের রচিত সংগীত 

সংহিত। অদ্যাপি প্রচলিত আছে। আধুনিক প্রচলিত গান হন্ুমৃস্ত 
সংহিতার মতের ৷ ইদানিস্তন শ্রীবন্দাবন ধামের হরিদাস 'গোত্বামী 
সংগীতের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ব্রজবাউবা, গোপাল 

নায়ক, আনন্দ কিশোর ও তানসেনের বহু গান এক্ষণে দেশে প্রচলিত 

আছে, তন্মধ্যে ভানসেনের রচিত গানই সর্বোৎকষ্ট। 
তানসেনের প্রকৃত জীবন বৃত্তান্ত পাওয়া যায় নাই। জন প্রবাদে 

প্রচলিত আছে, যে তিনি বৃন্ধাবনের হবিদাস গোস্বামীর শি ছিলেন। 

অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি প্রভাবে তাঁনসেন সংগীত শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ 

করিয়া প্রথমতঃ রিমার ছত্রপতি বাজারামের দরবারে নিযুক্ত হইয়া- 

ছিলেন। তৎপর আকবর শাহ তাহার গান শ্রবনে মুগ্ধ হইয়। 

তানসেনকে দীল্লিতে আনয়ন করিয়। সংগীত ব্যবসায়ীগণ মধ্যে সর্বোচ্চ 

পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । ফলতঃ তানসেনকে সংগীত-সম্রাট 

বলিলেও অতুযুক্ি হয় না। অনেকে বলেন তিনি বৃদ্ধকাঁলে ইসলাম 

ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তানসেনের রচিত গানগুলি পাঠ 
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করিলে একথা বিশ্বাস হয় না। তিনি যে পরম বৈষ্ণব ছিলেন ও 
তাহার কৃষ্ণগত প্রাণ ইহাই অনুমতি হয়। তানসেনকে কেহ তন্ুমিশ্র 
কেহবা রামতন্থমিশ্র বলিয়া! অভিহিত করিয়া থাকেন। 

তানসেনের রচিত গানগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে 

পাঁরে। প্রথম শ্রেণী যৌবনকালে রচিত, এইগুলি রাজ! ও বাদসার 

স্থিতি, খতুবর্ণন। তেলেন। ও চতুবঙ্গ। এই গানগুলি ভাব শুন্য বলা 

যাইতে পারে। মধ্য বয়সে রচিত গানে দেবদেবীর নাম, এশ্র্ধয ও 
গুণ বর্ণন লক্ষিত হয়, কিন্তু বিশেষ ভাব কিন্বা প্রেমরূস পাওয়া যায় না। 
তাহার শেষ জীবনের গানগুলি কুষ্চ-প্রেমে মিয়া রচিত | এই গান 

গুলি পড়িলেই বোধ হয় যেন তানসেন শ্রীকুষ্ক-প্রেমের উচ্ছাসে ও 

রসের তরঙ্গে নিজে ভাসিয়া যাইতেছেন এবং শ্রোতাগণকেও ভগবদ্ 
প্রেমে তাসাইয়া লইয়া যাইতেছেন। যেরুপ বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিগণ, 

বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস, চত্তীদাস ইত্যাদি রচিত গীতিকাঁব্য অতি 

মধুর, সেইরূপ তানসেনের শেষ জীবনের রচিত গানগুলি ভাঁবে পূর্ণ, 

প্রেমরসে মোহকরী, কাব্যে অতুলনীয় এবং শ্রীরুষ্ণ-প্রেমে আকর্ষণ 

করিয়। লয়। 

প্রায় একশত বৎসর হইল কাশীর মহারাঁজার দরবারে বক্তার 

সিংহ নামে বিখ্যাত এক গায়ক ছিলেন। তিনি সংগীত শাস্ত্রে 

অদ্বিতীয় পঞ্ডিত বলিয়া রাজ দরবারহ ইতে নায়ক উপাধিতে ভূষিত 
হইয়াছিলেন। বক্তার সিংহ তানসেনের ঘরয়ান। বলিয়া প্রবাদ ছিল। 

তাহার ছুইটি প্রিয় ছাত্র ছিল, একটির নাম শিব নারায়ণ মিশ্র, অপরটির 

নাম সাধু ছিল। সংগীত শিক্ষায় পারদশী হইয়া সাধু রিমার রাজ 

দরবারে ও শিব নারায়ণ মিশ্র ও তাহার ভ্রাতা বৈষ্ভমাথ মিশ্র বেধিক়ার 



রি 

রাঁজ দরবারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে বেখিয়ার রাজার মৃত্যুর 

পর বাঁজষ্টেট কোট অফ. ওয়ার্ডে যাওয়াতে শিব নারায়ণ ও বৈগ্যনাথ 
কলিকাতায় চোবাগানে স্থায়ী হইয়াছিলেন। আধুনিক কলিকাতায় 

ধত গায়ক দেখা। যায়, কি বাঙ্গালী, কি হিন্স্থানী, কি যুসলমান, 

প্রায় সকলেই শিব নারায়ণ অথব! বৈছ্বনাথের ছাত্র । শিব নারায়ণ মিশ্র 

কলিকাতাঁর সংগীত বিগ্ভালয় হইতে সংগীত-উপাধ্যায় উপাধি এবং 

পুরস্ক।র স্বরূপ স্বর্ণের কেুর পাইয়াছিলেন। 

জেলা রংপুগ্রের জজ কোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল মৈত্র 
কলিকাতায় পাঠদ্রশার উক্ত শিবনারায়ণ মিশরের নিকট গান শিক্ষা 

করিয়াছিলেন । পরে পাঠ সমাপান্তে উকিল হইয়া রংপুরে ওকালতি 

আরন্ত কালে উক্ত বৈদ্যনাথ মিশ্রকে রংপুরে লইয়। গিয়৷ এই পুস্তকের 
প্রায় একশত পঞ্চদশ প্রকার প্ুপদ রাগ ও রাগিণীর গান শিক্ষা 

করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে অন্য ঘরের কতক গান আছে । তানসেনের 

গানে থে সকল রাগিনী পাওয়া যাঁর নাই, তাহা অন্য ঘরের গান হইতে 
পামলাল বাবু সংগ্রহ করিয়াছেন। র্রামলাল বাবুর বয়স এক্ষণে ৫৫। 

৫৬ হইবে। তিনি গানের চচ্চ। বহুবৎসর ত্যাগ করিলেও অদ্যাবধি 
পুস্তকের সকল রাগিণীর গানগুলি গাহিতে পারেন। 

অধিকাংশ গান গুলি বজবুলিতে রূচিত। হিন্দি ভাষাতে 

অভিজ্ঞতা ন। থাকায় অনেক স্বানে উচ্চারণের দোষে হয়ত অনেক 

শব্দ ভুল হইয়া গাকিবে, হয়ত অনেক শব বাঙ্গলা ভাষার ন্যায় 

*ইয়। গিয়াছে, এবং মুখে যুখে শিক্ষার কারণ অনেক শব্দও ভূল হইয়া 

থাকিবে । পাঠকগণের নিকট সবিনয় নিবেদন যদি কাহারও 

এই সমণ্ড তানসেনের গাঁন জানা থাকে অন্বগ্রহ করিয়' পাঠাইয়া 
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দিলে দ্বিতীয় সংস্করণ কালে ভুল 'সংশোধন করিব এবং সেই নিমিত্ত 
তাহাদের নিকট পরম উপকৃত ও বাধিত হইব । 

রাম লাল বাবুর গান শিক্ষাকালীন বঙগদেশে স্বরলিপি সাহায্যে 

গান শিক্ষা প্রচলিত ছিল না। ৫৬ বৎসর পূর্বের একদ1 শিশির 

কুমার ঘোষ মহাশয় রাম লাল বাবুর সংগৃহীত গানের মধ্য হইতে ছুই 

একখানি গান শ্রবণ করিয়া মোহিত'হইয়াছিলেন। তিনি তানসেনের 

রচনায় উচ্চ বৈষ্ণব ধর্মের ভাব ও ভগবদ্ প্রেমস্থধা নিহিত দেখিয়া এই 

গানগুলি ছাপাইয়া জন সমাজে প্রকাশ বাসনা করেন। শিশির কুমারের 

মধ্যম পুত্র পয়স কান্তি ঘোঁষ স্থমধুর গায়ক ও স্বরলিপি প্রস্ততে সিদ্ধ- 

হস্ত ছিলেন। পয়স কান্তি এই পুস্তকের অধিকাংশ গানের সহজ 

স্বরলিপি করিয়া! রাখিয়া গিয়াছেন। শিশির কুমারের পুর্বে, পুত্র 

পয়স কান্তি যরজগৎ ত্যাগ করিয়া গেলেন। পয়স কান্তিকে স্মরণ 
করিয়া শিশির কুমারের বাসনা-পুর্ণ করিয়া চরিতার্থ হইলাম । 

গ্ীউদ্যোগী ৷ 

পুস্তক প্রাপ্তির স্থান । ৬৯ কর্ণওয়ালিস স্ত্রী কলিকাতা 

বিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা “দত্ত এও ফ্রেণ্ুস্” । 
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দেশি টৌড়া ৩৪, ৩৫, 

দরবারী টৌড়ী ৩৬, ৩৭। ৩৮, 
৩৯, ৪০) 

টৌড়ী ৪১, 

জোয়ান পুরী টোৌড়ী ৪২. 

আদারঙ্গী টৌড়ী ৪৩, 

| 

| 

| 

প্রকার জআ্ুরের নাম 

২৩ 
“ইঃ 

২৫ 

২৬ আলোয়! 

২৪ 

৮ 

২৪ 

৩৫ 

৩৯ 

সংখ্য। 

প্রভাতীক। 

আসোয়ারী ৪৪, ৪৫) ৪৬১ ৪৭, 
, 8৮ 

৪৯১ ৫০$ ৫০? 

৫২১ ৫৩) 

৫৪ 

৫৫ 

৫৬ 

৫৭) 

৫৮১ ৫০ ৬০ 
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রস্তা ( রণ্ডেলী ) 
গান্ধার 

খ্ 
বড়ারি 

৬৬, 

সরফর্দা 

পুর্বব মদ্ধ্যাহ্ণীক | 
শুদ্ধ বেলাওল 
বেলাওল 

ইমন বেলাওল 
শুরু বেলাওল 

৭৩, 

৭১ 

৭২) ৭৩, 

৭8) ৭৫, ৭৬ 

৭৭) ৭৮৭ 
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এ৪ সাঁরং বেলাওল বা (পরমানন্দ 

বেলাওল ) ৮৭, 

5৫ দেশকার ৮৮ 

৩৬ দেওসাক 
৮৯ 

৩৭ লছমী শাক ৯১০, ৯১৭ 

৩৮ সাধের ৯২ 

৩৯ বারৌয়। ৯৩. 

৪০ বিবিট ৯৪, 

৪১. কালেংড়া 
৯৫ 

৪২ পিলু ৯৬, 

দশ খাদ্ধাজ ৯৭১ ৯৮ 

১৪ কুমারী ৯৯, 

মধ্যাহ্নীক। 
৪৫ অুদ্ধ সাঁবং 

১০০৭ 

৪৬ মধু মাধবী সারং ১০১ 

৪৭ গৌড় সাবং ১০৯১ ১০৩৭ ১০৪১ 

৪৮ বড় হংস সারং ৯০৫ ১০৬১ 

১০৭, 

৪৯ বৃন্দাবনী সাঁরং ১০৮ 

৭০ শ্ামন্ত সারুং ১০৯ 

৫১ মিঞা সার ১১৪৭ 

অপরাহ্থীক | 

?২ ধানেশ্ী ১১১) ১১২ 

৩ পুরিয়া ধানে ১১৩, 

৫৫ মালভ্র।ী ১১৫, ১৩০৭ ১৩২, 

১৩৩, 

৫৬ পট মন্ত্রী ১৯৭ 

৫৩ মুলভান ১৯২, ১২৩১ ১২৭, 

(৮ বাঁজবিজর় ১৯৫, ১৯৬, ১২৭ 
১২৮ 

৫৯ পলা» ১২৯ 

সায়হণীকৃ। 

৬* ত্রিওনী ১৩৪ 

৬১ পুরুবী ১৩৫১ ৯৩৬; ৯৩৭ 

৬২ মাবৌরা। ১৩৮? ১৩৭ 

৬৩ জগ্নেৎ ১৪০ 

৬৪ পুরিয়| ১৪১১ ৯৪৩১ ৯৪৪ 
১৪৫ 

৬৫ ইমন পুরিয়। ১৪২ 

৬৬ শ্রীবাগ ১৪৬) ১৪৭) ১৪৮ 

| ১৪৯ 

৬৭ গৌরী ১৫০, ১৫১ 

৬৮ চিআ্গৌরা ১৫২ 

৬৯ মালি গৌরী ১৫৪ 

৭০ আহেরী 
১৫৩ 

৭১ জয়ন্তী ১৫৫ 

৭২ ধবলেপ্র ১৫৬ 
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1 ৯৫ অরুণযল্লার ২০৪১ 

৭৫ ইমন ১৫৯১ ১৬০ ১৬১, ূ ৯৬ দ্ররবারি কানেড় ২০৫ 

৭৬ উমম কল্যান ১৬২ | ২০৬) ২০৭, ২০৮) ২০৯১ ২১০, 
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৮০ কেদ্ার--১৭০১ ১৭ ৯৭ ১০২, | ২২১5 ২২২১ ২২৩১ ২২৪ ২২৫, 

১৭৩, । ২২৬১ ২২৭, ২২৮, 

৮১ হান্বির ১৭৪ ১১৭৫, ১৭৬ ; ৯৮ সাহান। ২১৯ 

৮২ মেঘ মলা ১৭৭ ১৭৮, ১৮৭৯) ৷ ৯৯ আড়ানা ২৩০, ২৩৯, 

১৮০, ১৮১১ ৯৮২, 1 ইত, ২৩৩ ২৩৪৪ ২৩৫১ ২৩৬, 

৮৩ দেশ মন্লার ১৮৩১ ১৮৪) ৯৮৫ 1 ১০৭ বাগেশ্রী ২৩৭, ২৩৮, 
১৮৩) 1 ২৩৭১ ২৪০১ ২৪১, ২৪২, 

৮৪ স্ুরটমল্লার ১৮৭, ১৮৮) ১০১ জয়জরন্তী ২৪৩ ২৪৪? ২৪৫, 

৮৫ গৌড়মল্লারা ১৮৯, ১৯০) | ২৪৬) ২৪৭, 

বাগৌড়মল্লার] ১৯১, ১০২ কাফি ২৪৮? ২৪৯, ২৫০ ২৫৯) 
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৩৪৪? ৩7৫১ ৩৪৬১ ৩৪৭ 

সোহিনী ৩৪৮) ৩৪৯) ৩৫০ 

বাহার ৩৫১,৩৫২) ৩৫৩,৩৫৪, 
৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮) 

১৪৩ 

১৪৪ শঙ্করাঁভরণ ৩৫৯) ৩৬০, 
১৪৫ দ্বীপক ৩৬১, ৩৬২, 

১৪৬ দ্বীপাবতী বা ্বীপাঁওৎ ৩৬৩ 
। ১৪৭ প্রদ্বীপিক। ৩৪ 
১৪৮ কোল্লাহল (কানেড়া) ৩৬৫ 

১৪৯ নারায়ণী (বিভা) ৩৭ 
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রাগ বিরাট ভৈরব--তাল চৌতাল। 

; ৯) 

প্রথম গুরু প্রসাদ কে চরণ উদক্ সিন্ধুমায় পাঁইয়ত শ্বার ছত্র 

দশ আযে। 

দধিগত তার ধ্যায়ে সুর শঙ্খ উপযারে বিকৃতি বাণি শুনায়ে কিরৎ 

কমলা গারধে রাগ ধেনু উপযায়ে। 

বিদা? বিখযায়ে ধনন্তারি দৃষ্টি পায়ে মন মাঁণিক শরশায়ে কাম 

পাজে যারে অপলায়ে । 

তোরি ঝে গুরুণ। গুরু কহে সুজন কে পণ গাহিয়ে যাবে সুরসিন্ধ 

মথনে আয়ে তানসেনে সুধাপায়ে ॥ | 

রাগ ভৈরব-_তাল চৌতাল। 

| (২) 

প্রথম বিদ্যা মহাদেও পার্বতী শঙ্কর শ্যামা শর্ত, গৌরী শিও 

শর্নবাণী। 

বামদেও জগদস্বা পণুপৎ গিরীজা। কগালী কালী ঈশ মৃঢ়ানী। 



হ ধ্ুপদ ভজনাবলী |, 

ধূজটী হুর্গী সাধেবও জাত মহেশ্বরী নীলকণ্ ভাওয়ানী। 
গঙ্গাধর আদি শক্তি পিনাকী আনদ কিশোর কৌ ভিক্তি আনদ 

দাণী ॥ 

রাগ ভৈরব-_তাল চৌতাল। 

(55 ৮ 

লগ্ষোদর গজানন গিরজা সত গণেশ একরদন প্রসন্নবাদন অক্ুণ 
বেশ। 

নবনারী গুণী গোৌন্ধর্ব কিন্নর যশতে নব নীল ব্রহ্মা বিষণ ওরতে 
পৃজত মহেক্ 1. 

অষ্ট সিদ্ধি নও ন্লিদ্ধি মুধিক বাহন বিদ্যাপতে সুনে গণেশ তিন 

কেশেশ। 

অন্তত করত তানসেনে আয়ে ভায়ে রৌস্তা বিশ্ব তরণ বিনায়ক রূপ 

স্বরূপ অশেষ ॥ 

রাগ ভৈরব--তাঁল চৌতাল। 

(৪) 

তোর ভ'ইল অরুনা কনক জার বিছুবি বিশ্ব ছায়ে আনৌন্দে মগন! 

মহী মেহার বুন্দা মকত হার পহেরি গায়। | 
জ্ানাধার জ্যোতি মোহাঁন সবিত! দেও দেও প্রেধান উজরি 

সিদ্ধ সরিৎ ভূধর বিহজ গন মধুরা তানে হবি হরি হরি হরি গুণা 

গাঁআও | 
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গৌঙ্গণ যমুনা সিন্ধু কাবেরী নর্্বদা কষ্ঝা গোদাবরী আকে মুনি 
তপস খধি আঙ্গাত হোকে ফ,লি পানি ধ্যান ধরৎ উরধা বাহু শ্রুতি করৎ 

গ্রহতারা বাশি রাবে রা শশি মঙ্গল গীত গাও সবে । 

কাহ! দেও প্রাণেশ্বর গোপাঁল নৌন্দলাল আনৌন্দময় আনৌন্দ 
তেহারি জগতানৌন্দে মাতোম্বারি তানসেনে আনৌন্দে বিভুগুণা 
গায়াও ॥ 

রাগ ভৈরব_-_তাল ডিমেতেতাল! । 

(৫) 

মাহার্দেও মাহাকাঁল ধূরজটা শূল পঞ্চ বদন প্রসন্ন নেত্র 

পরমেশ্বর পরাৎ্পর মহাযোগী মহেশ্বর পরম পুকুর প্রেমময় পর] 

শান্তি দাতা। 

সবিতা গণ তিন্না ভিন্না পৌন্থ। য্যাছে আওৎ সিদ্ধুম। পাই রহত 
মগন। 

তানসেনে কাহে ত্যাইছে ভকৎ ভিন্নী মূর্ডে উপাসৎ একা তু ব্রহ্ষা 
আওৎ ॥ | 

রাগ ভৈরব--তাল ধামার ॥ 

(৬) 

ভও সিদ্ধুমাহ! সলিলষয়ে আনৌন্ত। .শয়নে হরি রূহ যব কমল। 

পাগন কমল সেও। 

ইচ্ছাময়ে ডারি তেজঃ সিন্ধুষে উছে উপযত ব্রহ্মা কৌটা তান্ধ 
সম্প্রত। সোৌইঅ। গাছে হি রণ গর্ভ উপধত পহিলে। 
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নাভিকমল ব্রন্ধ। উপধত চারি বেদ সয়ে বাণী উপযায়ে সুরাসৌক্গ 
সঙ্গীত । | | 

রবে শশি গ্রহরাশি উড়া কোৌঁটি প্রকাশি সুরাস্থুর নবনারী জীও 

ন্ত্ আনগন উপয়ত তানসেন গাঁও হবি গুণ ভৈরব রাগে ॥ 

রাঁগ ভেরব- তাল ধামার। 

১) 

বাল ভানু উদেৎ ব্রজবালক বোলত কানাই গোঠে আয়ে আই 

ভাই কানাই তুমবিন। গোপাল ব্রজবাল শূন্য প্রাণ তুমছ' হোও প্রাণী- 

রাম ॥ 

রাগ ভৈরব-তাল ধামার। 
(৮) 

আই উতে কে। তুমকে। এইসে রঙ্গে বানাএ মূছু মধুরা হাস, হল্লাদে 

জগত ভাঁস, কোনা তুমকো। এইসি শিখায়ে । 

অরুণ বরণ। রৌক্গ। পিন্ধন বাসে লেলাটে বাল! ভানু পহেরি 

সিন্দুৰা কৌন নায়র আস এইসি মোহন সাজ .তানসেনেকো কহিয়ে , 

অে। 

রাঁগ মঙ্গল ভৈরব-_তাল চৌতাল। 

(৯) 

শত হর তিমির পাপ তাপ হরত শূলপানি চৌন্তরশেখর ত্রিলোচন 
দিন দারিদ্র হর। . ৃ | 
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পেনাকি পেনাকধর ধূরজটা জটাজ্জুটে গৌঙ্গ৷ বেরাজে শিশা ত্রিপু- 
রারী ত্রিপুরেশ। 

পঞ্চ বদন বিশাল নেত্র ক্রর্তিবাস মগ মদধর ভ'্ম ওক বৃষব বাহন 

বাহন রজত সির মানু বদন । 

মঙ্গল ভৈরব মঙ্গলময় দিনেশ্বর তানসেন গাওত নিছুদিন তেরনাম ॥ 

রাগ রামকেলি__তাল চৌতাল। 

(১*) 

শঙ্কর চৌন্দা শেখর চার চৌন্দা রতন বামদেও বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর 

ত্রিণয়ণ পঞ্চবদন প্রসন্ন ত্রিপুর বিজয়ী । 

ধুরজটী জটাজুটে গৌঙ্গা বিরাজে শিশা গৌরী আরধওক্গ রত 
গিরমান্ধু হেম তৈরব ভীমতন্থু শুদ্ধ শান্ত বিধাই | 

বিভূষণ উরগ ওমের পানি গাওয়ত হরি গুণা গান গাচিগণ 
সৌঙ্গে। 

তানসেনে আরজ্র করত জগত আদি কারণ শূলী শেস্ত সনাতন 

সর্ব মঙ্গলময় বিশ্ব মোহন মোহাই ॥ 

রাঁগ রামকেলি ভৈরো। তাল ঝাণাপতাল। 

(১৯) 
হো নন্দলাল যশোদা গোপাল! ষদুপতে জগন্নাথ দয়াল! গোপী 

বল্পভ কেসী মথন মুরারে । 

আনৌন্দ মর হরি জগদানৌন্দন ভাষৎ বিশ্ব তেরো জানি 
ময়াবারে। 



৬ | ধ্ুপদ ভজনাবলী । 

প্রেমতরক্গ তেরো৷ ভাষৎ জীওন তরি উছ্ছে চড়ি,জীও গারে গুনা 

সারি যাওয়ে চলি সব অনৌস্তকারে কীহা চলি জীবউসে কোউন। 
জানে! 

শরন। গত দীনে ব্যাকুল! তাঁনসেনে তারে 'গাধিযারৈ বৈকুণ্ 

বেহারী ॥ 

রাগ রামকেলি তভৈরো- তাল স্বর ।কতাল। 

(১২) 

শঙ্কর পিনাকীধর গৌঙ্গাজটা মৌলে ভক্ম চৌন্দ্র ্রিন্য়ন ব্রিশূল 

ডমেরু পানি বাজ শিক্ষা ঘনে ঘন ব্যোম ব্যোম ব্যোম হব হব । 

যোগেশ্বর যোগীবর মহাযোগী মহেশ বিশ্বনাথ শত্তু ব্যোম ব্যোম 

ব্যোম হর হর। রর 

গুদ্ধ শাস্ত সুন্দর প্রসন্না আসন বি রজতাগির মানু রতন উজ 
উলি। 

জ্যোতী মহান ব্রঙ্গ করট বানী ব্রন্দা পরমাঁনৌন্দ তানসেনে গাঁও 

বেদম ব্যোয ব্যোম হর হর ॥ 

রাগ রামকেলি--তাল ধামার । 

(১৩) 

বনে ঠানে কে আয়ে হো মেরই লাল কাহায়েনা নয়দ্ন রঙ্গে 

রঙীয়ে। 
অধর অঞ্জন আরু পিক্পিক ভাবে ভাল কপোলে শেঁহায়ে ॥ 
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রাগিণী ললিত--তাল চৌতাল। 

(১৪) 

কনক মৌন্দির মাধ্যে দেবী দুর্গে বিরাজে রাজেশ্বরী মল বাজে 
সুধা গায়তে নে যোভিমা তেরে। রাগ রৌঙ্গে মোহন সাজে । 
অগম। অপার তু'হি দেব! অন্তরতি করো পানি মুধি আনদে। 

ভূবন মোহন রূপ নেহারে পঞ্চানন ধ্যায়ে বোলেনে রাজে ॥ 

রাগিণী ললিত-_-তাল চৌতাল। 
(১৫) 

জগত জীওন হে! বিভু জগন্নাথ জনার্দন পরম। নৌন্দ পরম ধাঁম 

গোপাল ব্রন্ম সনাতন । 

নদি, মৌন্দিরা কমলাপর বেরা জগত গুরু প্রেম_গুহপ তক্তে 
চৌন্দন জগজন কোর পুজন। 
তু'হ ভকতি তগবান ঙকতি প্রেম নিকেতন প্রেম সিদ্ধু তরঙ্গে 

তেরে তাষত নাচৎ জগত বাসী। 
বিশ্বমোহন নাম গান গায়ৎ তানসেন পরম নৌন্দ নৌন্দন ॥ 

রাগিণী ললিত-- তাল চৌতাল। 

(১৬) 

গগন মৌগুল মাধ্যে উদয়াচল পর অষ্ট বাজি কনক বুথমে অরুণ! 

সারথে হোত প্রিয়া উষ! সয়ে অরণ বরণ বৌঙ্গি বসন পহেরি ভানু 
উদ্োৎ | 



্ ধ্রপদ ভজনাবলী । 

গগনাঙ্গন আধার ধুরিয়া কিরণ মঞ্জন দুরে লিয়। হুল্লাস। প্রকৃতি 

ইাঁসৎ অমিয়। বিচিত্রা! ভূষণ মোহন সাঁজৎ। 
কানন কুগুল নিহার বুন্দান জড়িত মকত মাল মাল সিন্ধু নিচোল 

অচল মেখল! নিতৌন্ব ধরণী বিশাল! । 
বালার্ক সিন্দুরা বুন্দা ভালে গ্রহ উড়া সপ্ত খধি মুলে শোহত 

প্রকৃতি শোহা নেহারে তানসেন প্রাণ মাতাওত ॥ 

রাগিণী ললিত-_তাল জলদতেতালা ৷ 

(১৭) 

সুমতে মোহে দিঞ্জে ভওয়ানী দয়ানীদয়া করে অষ্টসিদ্ধি কি তুম 
দানি। 

হুঁ ধাঁয়ে জ্ঞানে ধ্যান নাহি জানত তারে তাবে আবে লামু 
্রন্ধাণী| ". 

তু'য়া গতি অগম। অপার বিদিতা জগ। মহিমা বেদ বাখানি। 

আনৌন্দিয় নদ সুখ দেনি নাদ অমৃত সুদ্ধ বাঁণী ॥ 

রাগিশী ললিত-_তাল রাপতাল। 

(১৮) 

জানে জগত জননী কো তেরো মহিম। বিশ্বাস্তরী বিশ্ব ব্যাপিনী 

রূপা । 

তার্রিণী তুলোক নিস্তারিণী ছুঃখহর! জগদৌদ্ধে জোগেশ্বরী যোগ 
মায়া। 
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, হৃদয়মণী মৌন্দিরা কনক আসন পর্ বৈঠ রুহ" দেবী ছুর্গী ছুরিতা] 
হর]। | | | 

বিদ্ধ্যা গিরি পর বিদ্ধবাসিনী তারা জগত তাঁরণ কারণ বেরাঁজতা। ॥ 

রাগিণী ললিত--তাল ধামার ৷ 

(১৯) ূ 

জাগ রাই নিন্থ তোর ত'ই ভান্ত উদ্রোত কি তুম নিদ গেয়। | 
পপিয়। দোয়েল বোলত কোকিল কুগ্রসে আবচলি আপ 

মৌন্দির। 

কুমুদধ মলিনী প্ররুল্লা নলিনী অলিকুল্ গুঞ্জরি বৈঠ কমল পরি। 
কঠিন ভয়ি গেহ। গুরু গৌগ্জন এয়! কুলবতী লাজ তই কহ তুম 

ছোড়া ॥ 

রাগ ভেটিয়ারী (ললিত-ভৈরব)-_তাল চৌতাল । 

(২০) ) 
হেমা কেবরেটিনী উষা দেবী কণক বরণী সবিতা গেহিনী উদৎ 

মধুর! হাসে জগৎ হাসাও। 

সিন্ধু বারে 'উদৎ ভান্ু বিমল! সোহা য্যায়ছে মানু দিশা নায়রী 

কণক গাগরী পানি ভরি ভরি মঙ্গল আন্মীন করেও । 

বেহগ মধুরা ললত তানে দাওয়ে তওন নও জীওন আনদ মগন 

সব জগ জন মঙ্গল গীত গাও। | 

লেকে আয়ে উষা কমল নেত্রী গায়ত্রী জগধাত্রী অরুণ কিরণ 
যঞ্জন তানসেন মানস তামস দূর লেও। 



১০ ধ্ুপদ ভত্বনাবলী |” 

রাগ বিভাষ--তাঁল চৌতাল। 

(২১) 

আয়ে গোপাল মেরোহি দুলাল প্রাণধন নন্দ মোহন গোকুল 

চৌন্দ্রিম। যাছুমণ্ি তুমকো মাতারি বোলাওত। 

শত বরিখ বাত গেই কীাহা রহ" কানাই তনোয়! শোক য্যাইছে 
দুঃখ মাই জান তুম নেহি জানোত। 

কাহা মেরি* নওনি চৌরা তুম বিন্ সব আধার! পশু পক্ষী নীরব 

তে'ই ধেনু বন্ু ছোড়ে তৃসা ব্রজবাল প্রাণ হীনা। 

শৃন্তে জগত শৃন্তে প্রাণ শুন্যে বিপিন বন্দাবন কাট ছাড়িয়া। 
তানসেন মাই দুঃখ! সহন নাহি জাত ॥, 

ব্রাগ বিভাষ_তাঁল চৌতাল। 
হয়] ূ 

শ্যামা সুন্দরী সব্বাণী শত থরণী সাদ্ধদায়িনা সরস্বতী সারদা শূল 
ধাঁরণী |. 

সন্তান প্রতি কৃপা করোতি শত্রু বণি সংহারতি সন্ব স্ুরণকো। 

শুভ করণী, 

বগলা কালী কলুষ হর কলাতিত কল্যাণী কামদাণি আনোন্দি 

আঘ হ্ণী ॥ | ও 

রাগ বিভাষ-_তাল ঝাপতাল। 

(২৩) 

বিষ্ণু পাগন্ কমল জনম'তেরে! বিমল গঞ্গ সুরধনী পতিত পাঁওনী। 

মই তীন্ম জননী ত্রিপোক নিষ্তাবিনী শঞ্র জট। মৌলা বাপসিনী। 



প্রুপদ ভজনাবলী। ১১ 

সাগর কুলমুখরণ ভূয়ামে আওন ধন্যে তগিরথ ধন্যে আওনি। 

পতিত দূরজনে উধার পরখনে ওন্ত দিনে তাঁনসেনে তার জননী ॥ 

রাগ বিভাষ__তাল ধামার। ) | 

(২৪) 

যন মোহন মদন মোহিনী ডোল ঝুলৎ সখীয়ান্থ রৌঙ্গিনী । 
টাদ স্ুনিন্মল শীতল সমীর বাতি মৌন্দা সুশোন্ধা 

রাগ দেওগিরি- তাল রূপক । 

॥.. (২৫) 

এখন তু না ভুলবে ইয়া সংসার অসার হিণ্োল। ন ঝুলরে । 

কালি নাম গাহ গুণ দৃঢ় কর যাকল সমা কৌতুলরে। 
, কাম ক্রোধ করে খা বানাও স্তায় লোভ ডোঁরে পটতুলরে । 

নওয়োলে কিশোর অজ্ঞান ঝলাওৎ ইয়াকে তাজে তজ পরম 
তন্নকো মূলরে ॥ 

রাগ্সিশী ভৈরবী--তাল্ চৌত্বাল। 

(২৬) 

আদি রামা জ্যোতি কো যো জানে জান জগতি জন্ম পাওয়ে যশ 

যোই ধ্যাওয়ে তাহে দে অচল ম্মরূণ। 

হোত প্রথম তেজ পাউর পুণ্যকে৷ প্রতাপ ঘটত ঘটত আঘ অজ্ঞান 

কুমন্ধে প্রীতি হোয়ে গ্রীতিতি চরণ । 



১২ ধ্রুপদ তজনাবলী | 

গাওত গুণ! নারদাদি আদি দেও সুরেশ. শেষ অস্ত নাহি পাওয়ত 
আস হো৷ প্রচণ্ড গুনাও শ্রবণে। 

মাঙ্গিতহ' তক্তি অচল দেহ মা কৃপা আনৌন্দে আউর কাহে যাচে 
তুম সবাকো ছুঃখ দাবিদ্রা হরণ ॥ 

রাগিণী ভৈরবী-_-তাল চৌতাল। 

০ ( ৬ 

ওস্তকারে কৃপা! করে হিয়াপর ঠার হবি কমল নইন কমল! পতে 

মুরলি অধবু ললিতা মধুর বঙ্ধিষ ভে'ই' বৌন্কবিহারী। 
বদন ক্ষীণ ইন্দ্রিয় হীন পাপ সাঁওরি অস্থির! প্রাণ নিরাশ। প্রবর 

বিশ্ব আন্ধার গেহ ছোড়ি প্রাণ বাও হরি । 

বিষয় আপদ সুখ সৌম্পদ ধনজন দারা বৌন্ধব স্ুুত সবাঁকৌ ছোড়ি 
চলিহ্* একা করম আব সঙ্গী রই'। 

পতিত.পাওন প্রভূ জনার্দন পতিত দীন তানসেন বিশ্বমো হন 
পরগামী প্রাণ আশ্রয় দ্ীজে গোলকবেহারী । | 

রাগিণী তৈরবী-ঁতাল চেোতাল। 

র (২৮) 

স্ুরধনি যুনিকুঁয়ারী জাহ্নবী জনন দুরিতা৷ হরণী পাওনি তাঁরনী 
ত্রিতাপ হারণী অসমা বিশম। সৃচ্ছে দায়িনী । 

.. প্রেমময়ী প্রসন্না সলিলে প্রেম তরঙ্গ ভঙ্গি তারে নাচত ভাষৎ 
পানিতে জীউ আনদ বৈকুণ্ঠে আওনি |, 



প্রুপদ ভজনাবলী । ১৩ 

বেদা পুরাণে আগম তৌন্ত্রে শুনেহি তেঁহার মহিঘা ওত্তে নারদাদি 
খধি জনম জনম ধ্যান ধরৎ তুহারি আশ। 

তানসেন অধম অতি স্তৌতী তকতী হীন! কুমতি গত্তে শান্তে 
বৈজান্তে ভাগীরথী তেরে। মহিমা মানি ॥ 

রাগিণী ভৈরবী-_তাল স্থুরফণীকতাল। 

(২৯) | 

নম জনম কি হায় আঘ বিনাশনী পতিত পাওনা গঙ্গে সভৌঙ্গে 

ধবল ওদ্ষে | 

শুনেভি পুরাণে দাভিক মত্তকরে প্রেম গিয়ালে যাওত ভাসি 

আনোৌন্দে। 

কলিমল হারণী জাহুবী বারিতে পরখনে যূছে দেনি পা নেহি 
নিন্বাচন। 

তানসেনে কহে আরজ ওত্তিমে ডারব অধম তনু ভাগীরঘধী তের 
তবৌঙ্গে। 

রাগিণী ভৈরবী-__তাল ঝাঁপতাল। 

| (০) 
তজ গোবিন্দ নাম আনৌন্দ ধাম তৃষিতা মন বিশ্রাম তজরে জপ 

নিছুদ্িন অবিরাম । 

তজ নিত্য নিরৌঞ্জন নৌন্দছুলাল দরশ পরস্ কিজে বৃন্দাবন ধাম। 
পেখ যমুন[তট পুলীনা বল্লী বটে ধীর রশীরর কেরি কানন। 
তাঁনসেনে কহে শরণাগতে 'কে। দরশে। যুগলরুপ পুরাই মনস্কাম ॥ 



৯ : ফ্রপদ ভজনাবলী | 

'রাখিণী ভৈরবী-_তাল বঝাপতাল। 

(৩১) 

দ্র সৎ কো। শাছে আকবর ভূপতি সম রতণ রাজি মাজি মকত মণী 
কৌঞ্চন কীরিটী কুগুল ভাতি। 

অস্থুরা সুর লাগি ডর্ঃভাগই ভুমান পর ভূজপ্রতাপ তের প্রবল 

সিদ্ধুবেগ রোধ ভ্রোতম্বতী। 

তুম যহান্ পর দিল্লী সহর পতি ক্বৌন্তরূপ তেরো যৌবন শ্রী আতি। 
তানসেন কহে চিরায় ভূপতি দীন দালিদ্র। দুঃখা ভৌগ্রন উহি 

গতি ॥ 

রাগিণী ভৈরবী-_তাল ধামার । 

(৩২) 

হো দ্রমা কহিঘ্বে কৌ ন্বা লাগি তেবো ঝুরতা অবে রাম গ্রেম 
নইন লোরা |. 

কলর বদন বিকাশ শোহন মৃছু মৃছু হাস পেখ কোন নায়র। 

ফুলিফলে যেওয়া! নয়লে পল্লব! লেকে পুহপাপ্তলি কৌনা চরণে । 
কহে তানসেন প্রভু আনৌন্দ নৌন্দন যেইসি প্রেমে মেল তেইসি 

বাতায়ে ॥ 

রাগিণী ভৈরবীঙ্ব-তাল ধামার 

( ৩৩.) 

মেরি রসনে যপরে নিছু'দিনে হরে কৃষ্ণ হবে কৃঝু কৃষ্ণ কুষ্ঠ হরে 
হরে। 



প্রুপদ ভজনাবলী। ১৫ 

মোহন মুরারি প্রভু গিরিধারী এই ছি দয়াল ,বড়ি, আতে গোশ্বক 
ছোড়ি, যব পাপা রোতে আখ মোরে। ্ 

দিনে দিন যাত, শমন তই আত আনিয়ে জগ্ধমে তেরো জীওন 

খোড়া 
কহে তাঁনসেনে পাপী ছুরজনে তও সিন্ধু হরি বিন্ কো তারে ॥ 

রাগিণী দেশি টৌড়ী--তাল সুরফীকশ্াল। 
" (৩৪) 

মানব চক্র করে জার কালীকে চরণ কমলা পর। 

সত সম্পতি হোতো বারণ লাগত তনু পয় ভক্তি দেত প্রবল। 

হোত সুখী যো গুণী কো আগার এহে! ধনি যে ধন জন সম শর । 

শিউ বিরুঞ্চে আর বেঞ্ু সকুচমান লেনে চাহত মান ধাম 

স্বতগ গল।॥ ? | 

রাগিশী দেশি টৌড়ী-__তাল' চিমেতেতাল|। 
| (৩৫) | 

শ্রী গৌক্গ। পাঁতক হারনী যুক্ত জনন কি। 
নারদ আনি বৈকৃধ কি নিশানি ইঞ্চা পুজে ওয়ানে হার মনন কি। 
গ্রন্থনা বারনি উত্তম জল তের তগলাপর সাত খীও তাপ তনন কি। 
চৌন্দ্রে অন্তরতি তেরি কাহাল। বাধার্ন করদাতা যাচক ধন্নকি ॥ 

রাগিণী দরবারী টোড়ী-_তাঁল চৌতাল। 
ও ( ৩৬) 

ছোড়ি এয়া সুখ সৌনম্পদ কাহা চলি হো৷ প্রভূ সকল বিশ্ব আক্কার 
সংসার বিষয়া আশ অতৃপ্ত অপূর্ণ ভোগ ললঙ মায়া মোহ । 



১৬ ধ্রপদ ভজনাবলী | 
1 

 $ভাই বৌদ্ধ দ্বারা স্থত, দরণ প্রাণ পুলক পৃরৎ সবাছ' তেয়াগি দুরে 
জাত আপ.কো কউন! রছু' তুম বিন পর লোকের অবন্থী । 

. 'যতেকন্যতন বড়ল আশ, লেতেক মুখর কাম পিরাস বিলাস বেস 

অহোংকার যাকে তঞ্জ নিছুদিন প্রভু গোপাল এর সৰু রহিয়ে তোয়ার। 

“ক্লঠিন রুরম দ্হিয়ে মরয, সৌক্ষেসৌর্গি নাহি হো ধম, তানসেন 
কো। অবহু :ওভ্তিম, আই. দি হৃদিনাথ, পেধই প্রেম পুলক মরত 
প্রাণ জগহু ॥ 

রাগিনী দরবারি টৌড়ী__চৌতাল। 

(৩৭) 

মেরতু আল্লানাম আধার যেনা বূচ সংমার কাম ক্রোধ লোভ ত্যাজ। 

জৌগ্জাল। | 
যেন রচ অরস্ কোরস্ যেখি আসমান নিরঞ্জন নিরঙ্কার সাঁচে 

কেউ্না সেওয়। পারে ওয়ারে দেগারে । 

কাহে কহুষে শুনাগার কাহেক লিজে এতাভার গোই সোয়াদ 
কেঁওন। তুলে যাঁকো। নামা তজ কার প্রত বিলাস কাহা সব রহিয়ে 
তোয়ার। 

জনম জিতব নাহি বার বার ॥ 

রাগিণী দঘ্ববারি টৌড়ী--তাল চৌতাল। 

(৩৮) 
দেবী সুরেশ্বরী ভাগিরধী গৌঙ্গে মরণ তেরে লায়ে ওুস্তকারে 

কাম ক্রোধ লোভ মোহ ইন্দিয়াদি সব তোগ লালস্ ছোড়ি গৌঙ্গে। 
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অন্ত জানি সবাহু বৌন্ধ বান্ধবাঁদি দারা সুত তেয়াগি তেরে! তরল 
ওক্ষে জাতি সব অবহু মাত কেন্করে ক্লপাময়ী কপ! কোরে লায়ে সৌঙ্ষ:।/ 

তাগিরথী তরল ওক্কে কৌটী কৌটি জিউ মুধরে পাপী তাপী 
ছুরাচারী সবাক প্রতি সম ব্যাহার বেদ পুরাণে আগম তৌন্ত্রে শুনে 
হি তেরে। মহিমা অপার । 

পুণ্যময়ী প্রসন্ন সলিলে দুরাচার তানসেনে শরণ লাঁয়ে জান্বী ওস্ত- 
কারে যাকো নাম জপ কর প্রাণ জব ছোড়ি ানৌনবধযী আনোৌন্দ 
ধা লেবিয়ে অধম জন সৌক্গ ! 

(৩৯) 

রাঁগিনী দরবারি টোৌড়ী-_-তাল চৌতাল। 
গৌন্জ। জ্রিবেগী তীরথা মহাতীথ সগর বংশ উধারণ ভাগিরথী তের 

আওতারি ভূয়াপর সাগর সংগম মিলে মহী আওয়ানি। 
যোই যোই নাম লেত যোজ না না শত কৌট্ি কৌটি জন্ম আঘনাশ ও 

হোঁত উছিকো। জনম সফল বিফল জায়ে দিন৷ দ্াবিদ্র। ওয়ারি। 

'ভোবা আতি নিরমল পবিক্র। পুণ্য সলিল পাওয়ানি মুচ্ছে দায়িনী 

জহ, কুমারী । 

শানসেনে আরজ করত যব প্রাণ ছোড়ি গেহ তবহু পুণ্য প্রবাহ 

তেরে। ভাষব পাওব মুচ্ছে পদ কেবল্য নিরমল ধাম আওয়ানি ॥ 

(৪০ ) 

রাগিণী দ্রবারি টৌড়ী--তাল চৌতাল। 
প্রাণ মেরোহি রোতেহে বেরহে প্রাণ বল্পহ নিছুদিন হো হরি 

শরণাগত দিনে কে। দরশন কাহে না মিল। 

২ 
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চোরি হৃদি না পাওয়ে নিবি, এয়া বিধি তেরা! রিধি, হৃদ্দিনাথ 

'দীননাথ, কৌন গেঁই কৌন মেরি অপরাধ কিফল। 

শৃনে প্রাণ শুনে যন শুনে হৃদি আসন আক্ধার'তেই বিশ্ব সংসার 
হো নাথ। | 

তানসেন বিনতি করত, আই হৃদি জগন্নাথ মরুভূম প্রেমবারে বরখ 

প্রাণ কিজে শীতল ॥ 

(৪১) 

টৌড়ী-_চৌতাল। 
যেরোহি প্রাণ তুম তেরোহি হম প্রভু জগন্নাথ ধন স্থুখ সৌম্পদ 

ভুমেরি। 

হিয়া! বিছু যাহা প্রাণ সোই প্রাণেকো প্রাণ তুম দেও আত্মারাম 

তুমবিন কছু নাহি সোমসারে । 

হিয়৷ পর রাখই শ্রীমুহা পেখই পিস্তক্ষি সুধাধার নইন চকোর 

মেরি তেরো নাম যপকর প্রভু গোপাল তান সেনেকো প্রাণধন। 
স্লেহাকা নিগড় করকে বাধোঙ্গি ছোড়াজি আউর! নেহি' বোলঙ্গি 

সদ। হরে হরে। 

(৪২) 

জোয়ান পুরী টৌড়ী--চৌতাল। 
চার মৃথ। গাওত হ্থায় বিধিশিউ পঞ্চমুখ] খড়ানন খটমুখ। 
শেষ পহত বদন পরে নাহি গাওওত. তু'য়া গণ গিনত তিন 

হুকে। ধোক। 
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তৌন্ুপ্তরাণ শাস্ত্রে কাহে হারে তেদন! পাওয়ে আগম মিগম কর 
লেখ। 

নবালে কিশোর অল্প বুদ্ধি ক্যাছে বরণে,ছোকে তুর! গুণ! অপার 

তব রূপ আলোকে ॥ | 

(৪৩) 

আদারঙ্লী টৌড়ি--চৌতাল। 

ইত] বিধি সো গাওয়ে বানাওয়ে শুদ্ধ মুদ্রা বাণি লে সংগত 

কি তান। ৃ 

স্থরত, যুচ্ছ না কি ভেদ জানত. নাহিনা রাগ আদি অন্তকো৷ করত 

হে বাখান। 

রোহী আর রোহী আতস্থায়ী সৌঞ্চারী এনকো বেওরো৷ নাহিন 
পয়চান। 

আনৌন্দ বরষ এহা বুঝত সে! গুপ্ত রহত নাহি জয় জানত লে 
বিগারত হ্যা কান ॥ 

(8৪৪) , 

| রাগিণী আপোয়ারি--তাল চৌতাল। 

প্রসন্ন হো মহা বাক বাণী । 

রাগরূপ! তার তান আস্থায়ী সৌঞ্চারী তুনাদ রস খানি 
সপ্ত স্থুর তিন গ্রাম একা ইশ যুরছনা বইশ বাইশ শ্রুতি আনি। 
কিঞ্জে কপ দিঙ্গে আনন্দ ভক্তিকে। অক্ষর শুদ্ধ বাণি। 
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(৪৫) 

রাগিণী আসোয়ারি-_তাল চৌতাল। 
ব্যাকুল! ভে'ই কানাই তেরি দরশন লাগি প্রাণ পর খাই। 

প্রাণেক প্রাণ আনৌন্দ নৌন্দন তুই জ্ঞান তু'হি ধ্যাই। 
সংসার মায়া মোহে রহেচিত নিছু দ্রিন ভুলেহি তুম প্রভু মনি 

ছড়ি কাচ সেওই। 

তান সেনেকে প্রভু যশোমাই গোপাল দ্িজে ভকতি প্রেম যেইছে 

প1ও মাই ॥ 

(৪৮) 

রাখিণী আসোয়ারি--তাল চৌতাল। 
কীহা। মেরে প্রাণ কীহ। বৃন্দাবন ধন, কাহী মেরি হৃদয় বিলাস 

নোন্দ ছুলাল। 

কাহ। প্রভু গিরিধারী, নইন ওঞ্জন মেরি কাই প্রিয়) প্রাণারাম 
কাহী মেরি ছুঃখিয়া দয়াল। 

কাহা। বাকে বেহারী, রাঁধ। নাথ মুরারি, চাক তুয়। মেরি বরখহ 
কুপি। বুন্দান । 

তাঁন সেনকো প্রভু কে নেহি ওরা এয়া জগমে তুম বিন তুষেরি 
গোপাল। ূ 

(৪৭) 

রাগিনী আসোয়ারি--তাল চৌতাল। 
মেরি কানাইয়। প্রাণ প্রাণ পিয়ার! দুংখিরীকো৷ রতন মনি আন্ধেক 

নইন হীয়াক বিছু প্রাপ। 
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ন্বেহেকো৷ ভোরে বাধই ধীহা গ্রাণা ওরা নাহি ছোড়ক্ষি তুম 
সেবই প্রাণ প্রাণ ॥ 

হিয়া পর রোখই, শ্রীমুহা পেখই, পিই সুধা ধার নইন চকোর 
মেরি । 

অন্তর যামী ওস্তবে সদ রৃহি সুখমে ছুখমে ন ছোঁড়ি কুন! তানসেন । 

(৪৮) 

রাগিণী আসোয়ারি__তাল ধামার। 
জয়তে জয় রে নৌন্দদ্ুলাল যশোদাকি গোপাল রাঁধেকি প্রাণ 

মোহন মুরারে। 
_ হৃদয়ে কো! রৌঞ্জন প্রাণ গ্রাণ ধন তারণ ভওসিন্ধু বারে। 

শান্তি পরম] কুপা নেদান ন্সেহাধার প্রভু শরণাগত বচ্ছল। 

কৃহে তাঁনসেনে ওঁন্তেকো দ্রিনে মেবি রসনে যপরে হনে কুষ্ণ 

হরে হবে। 

( ৪৯) 

রাগিণী গুর্জরি--তাল চৌতাল। 

মহাদেও দেওন পতি ঈশ শিউ খণ্ড পরস পঞ্চানন পার্বতী পতি 

ঢখন হরণ। 

বামদেও মহাদেও জটাদ্ট ধূর জটার ডমেকু পানি বাজত অতি 
স্বখন করণ। 

(৫০) 

রাগিশী গুর্জরি--তাঁল চৌতাল। 
নাদ মন্দির বানাও অদভূত অনুপ রচপচ কর বিচার অনেক 
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ভকত বহু প্রকার ত্রেই দেও মিলত মধ উনঞ্চাস কোট তান অচ্ছর 

অস্থান পায়ো। 

সপ্তস্বর শি'ড়ি তিন গ্রাম খগ্ডকি নেমু রছন ঝরখে রাখে চরণ মুরণ 

তাক বিন্দি স্থরত সায়োবান আগে জ্ঞান খভ অচল অচ্ছল করজ মায়। 

ওড়ব খাড়ব সম্পূরণ পিস্তি বান বলিত অন্তর কারি তান গরদশহ 

সুইতান সুতদর বাজল গায়। 
উগত যুগত কুফল কুক্ত শব্কি জঞ্জরি লাগি লাগ ভাট চৌকিদার 

কণ্ঠরাগ রাজ রাজ করত রাঁগিনী পটরাণী উপরাগ খডাঁপ আশ পাশ 

মুচ্ছন] পাঙ্কা হিলাবন রারূপ রঙ্গিকে! সমাজ সাজ স্ুঘর ধুরপদ 

তানসেন গায়ে ॥ 

(৫১) 

রাগিণী গুর্জরি-_ তাল স্ুরফণীকতাল। 
ক্রয় জয় সরস্বতী ব্রহ্গানী হংসবানি বাক বাদিনী নূদ্ধি প্রকাশিনী। 

কালি কপালিনী শ্রামাদিগ্রন্বতী মহেশখর। মুগ্যালা ধারিণী 

কৌমারী কৃষ্ণ বরণী কামাধ্য। কামেশ্বরী কাঁদরপা কাদিনী | 

কমলা! রম] বৈষ্ঞবী নারীরণ। লক্ষী মাধবী পদ্মা বিষণ ভামিনী । 

জগদঘ্ঘ! জগদীশ পিয়ারি জগত জননী জ্যোঠি অতি তারি আনন্দ 

কিশোরকো স্বামিনী বিদ্ধাকে পাহাড় পর বিরাজে বিদ্ধা। বাসিনী ॥ 

(৫২) 

রাগিণী গুণকিরি-_তাল স্ুরফীকতাল। 
ভুয়া গুণকে। কে জুনে যো জানে সো মানে। 

ব্রন্গ। বিষু, মহেশ শেষ সপনকদিক নাহি জ্ঞানে । 
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শান্ত্রবেদ পুরাণে তন্ত্র বেদাত্তে বাখানে। 

আনন্দ কিশরকে] ভক্তি পাঁওয়ে একহি মনঠাঁনে ॥ 

(৫৩) 

রাগিণী গুণকিরি-_তাল তেয়োরা। 
ডমেরু হর কর বাজে তৃস্ুল ধর অঙ্গ তম্ময্ ভূখন ব্যাল মাল গলে 

বিরাজিত। 

ভন্ম ভূন বাল মাল গলে বিরাজিত। 

পৌষ্চবদন পিনাক ধর হর বুষণ্ড বাহন ভূতনাথ রৌগুকুগুল শ্রবণে 

বিরাজি অনাদি পুরুষ অনন্ত আঘ হর ॥ 

(৫৪) 
রাগিণী আহেরী-তাল চৌতাল। 

মহাদেও যহেশ্বর গিরজাপতে সুন্দর বিভূতি ভূখন। 

মহাবোগী মহাজ্ঞানী মহাপুরুষ এক তু'ই আদি ওগুকার ব্যাপী রহত 

জগত নিছুদিন্ সব জীও প্রাণরূপী। 
মঙ্গলময় শিব শম্ভু ধুরজটি জটাজুট গৌঙ্গা বেরাজ শিশা আছি 

ভষণ ডমক পাণি। 

ব্রিপুরাত্রী ত্রিপুরেসা ত্রিষদক ত্রিশূলধারী ভ্রিলোকীনাথ ত্রেই 
গুণা ব্রিসপ্তক পূরভেয়ী তানসেন গাওৎ হর হর নিছুদিন ॥ 

(৫৫) 

রাগিশী বাঙ্গালি - তাল চৌতাল। 
জানু কঁআবি তাগিরথী তেরে নাম যোহি লেত হোতা উছছিকো। 

জন্ম সফল কোটা জনম আঘ নাশি ওন্ধুতেরো মুচ্ছে দায়িনী। 



২৪ ধ্রুপদ ভজনাবলী | 

বেষ্ট পাগ. জনম তেরে শঙ্কর যৌলীবাস্ ভাওন প্রচারি মহিমা 
তেরে সাগর সঙ্গিনী । 

যুগে যুগে জপতপ কর ভগিরথ লায়ে আওনি কোটী কোটী কুল 

মধুর হোত তেরো ওদ্বু পরথে। 

পুণ্য বৌস্ত আপ পুণ্যে উধার হোকে যাতে সব যবহু ত্রান কিজে 

ওদ্বে তানসেনে তবহু' তেরো মহিমা মানি ॥ 

(৫৬) 
রাশিণী রামকেলি.টৌড়ী__তাল চৌতাল। 

কহজু তুম কোনহো কাহ। পর আয়েরয়ন্ কে উনিদে নয়ন তেরে। 

জানত নাহি কছু লথিন পরো হ্যায় পর ঘর আওত দরে রয়। 

আট পটী চাল লটাপট পেঁচন কাহা পরতীত আওত জীয়ে মেরে। 

বসন] ঘেক নেক সকুচ ন1 মানত আওত হাত কিত, নে'রয়। 

। ৫৭) 

রাগিণী রম্তা ( রগ্ডেলী )-_-তাল চৌতাল। 

নারাইন নিরৌপ্ুন নিরমল নাথ হবে বাস্ুদেও দেকী স সত দেও 

দেও জগদগ,রু জগন্রাথ প্রাণারাম। 

আদি অনাদি আদি শক্তি তুয়৷ অপার অনন্ত নিরাধার নিত্য পাম। 

বেদ! পুরাণ তৌন্ত্র তেদ নাহি পাওত অব তুই মোহন তুই মহেশ 
তুই জগত কারণ। 
 তানসেন কহত প্রভূ গুরু ব্রহ্ম গোপাল ছুরণ ক্জে দিন শরণ 

. মন কাল। 
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(৫৮) 

রাগিণী গান্ধীর--তাল চৌতাঁল। 
গত মতঙ্গী সবওক্গ নগর সম হন মুরত অনঙ্গী। 

কদলী খম্বজঙ্খী ভঙ্গী কটরূপা যৌবন গুণ নয়ন আগারে রম ওয়ারি 
কুচ উতঙ্গী। 

চম্পকাতন ভূজা মেলাও তরল ভরঙঞ্জী অধর বিদ্রম দশন 'দাড়িম 

নাসিক স্ুকরঙ্ী | 

অমল কমল নয়নাকো রঙ্গী' ভঙ্গীনব সপ্ত সাঁজ সিঙ্গারে ন্পলেধ 

উধরাঙ্গে রঙ্গী | 

(৫৯) 

রাগিণী গান্ধার__তাল ধামার। 
গাওত ব্রঙ্গরাজ লাল সঙ্গ অঙ্গ মালেকি চাহ ফাগুন মেশে হোবি। 

অপুব যামি কেশব রঙ্গ বোরত নাচত দায়ে গলবাহী আনদ মন 

গোরী। 

গ্রীতিপগি উমগী যৌবন মদমাতি নিরথি সকোচাঁৎ মুখ যোরি । 

মনও ভাওত বর পাওত আঁবির। উড়াওত দ্যায়তর ঝোরি ॥ 

(৬৯) 

রাঁগিণী গান্ধার-তাল চৌতাল। 
ভজবে রাধা কৃষ্ণ রূপ সাগরে ডুব রহত মেরোহি মন প্রাণ। 

যুগলরূপ মাধুরী কিশৌর নও কিশোরী মান্ুজলদ বিভুরি হেম 

লতা তমালে বেটন। 



২৬ ধ্রুপদ ভজনাবলী। 

ভূজ ভুজ চুল বাধন দ্িঠি দ্িঠি মিলন মধুর হাস ভূওন মোহন 
ক্যায় শেহা পরকাশি | 

আধ ওঙ্ষে ব্রন্মরূপ আধা ওক্ত বন্ধাণী প্রেমময় প্রেমময়ী সকল 
কিজে জনন তানসেন ॥ 

(৬১) 

রাগিশী খট--তাল চৌতাল। 

ধন্য দেও পুর্ণতরন্ষ প্রাণেস্বর দীনবন্ধু কুপাসিস্কু করুণা নিধি মোহন 
প্রাণ হো । 

জগত কারণ জগত প্রাণ জগত প্রেমাধার হো । 

তুই ভকতি ভগবান চিদ্ানন্দ ময় হে। জগপতি জগবৌন্দান। প্রত 

মঙ্ষলময় শান্তিধাম । 

ভানসেন কহত প্রতু ভকত বচ্ছপ্প গোপাল কিছ অবম্ মধুস্ুদূন 

ওন্তকারে ত্রাণ হো ॥ 

(৬২) 
রাগিশী খট-_তাল ঠরফাক। 

শঙ্কর জটা মৌলে বেরাঞ্জ জাহুবী স্রাস্থর নর তারণ ভূপার 
আও তারি। 

ত্রিতাপ হারিণী ভারিণী স্ুরধনী পাওনি পায়ে যুচ্ছে জগজন 

পরধি তুয়ারী বারি । | 
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আনৌন্দে পাপী তাপী ভাষত. তেরো ওক্কে তও বীধ কি মুছে 
যাওৎ স্থুরধামে । 

তানসেনে কহে দূরাচারী মুঝে কি কৃপায়ময়ী তার. তবৎ মহিমা 
তেরি ॥ 

( ৬৩) 

রাগিণী খট.-_তাল সুরফ'ীক । 
তিমির মণি দ্বীপক দ্বীপক মণি সুপুত সুপুতুল মণিধন্ম ধন্ম মণি দয়া । 

রণ মণি সুরণ স্বরণ মণি সুভট স্মভটন মণি গাঁজি মণি হয় ॥ 

(৬৪) 

রগিণী খট--তাল জলদ তেতাল। * 
কুলের! অঙ্গিন নসমাৎ সকল নারী নব। 

আতহি আনদ ভষ নগর ঘর ॥ 

(৬৫) 

রাঁগিশী বড়ারি-- তাল চৌতান। 
প্রাণ মেরোছি যাতোহ কীহা প্রথণকো প্র।ণ তই ব্যাকুল তেই 

কাম ক্রোধ লো তাযাজী জৌত্তীর। 

ওস্তকারে ওস্তযায়ী ওন্তর আছি কৃতান্তোকো। তই কৌসিয়! দেহ 

ভার গ্রঠি পারে দেগারে। 

ধন জন যৌবন সম্পদ অহোৌক্কার অতৃপ্ত অপূর্ণ তোগ লালস্ সবাহু 
রহিয়ে ইহলোক বিলাশ মেহ ভুয়া! পার আপকে। কু নেই। 

পরলোক সাশ্বর তানসেনেকো পরগামী প্রাণ পরদেও গ্রহণ কিজে 

দিজে যাতন! ন বার বার ॥ 



২৮ ধ্রুপদ ভজনাবলী। 

(৬৬) 

রাগিণী আলেয়া-_তালচৌতাল। 
তুয়া সম! নাহি কউ তিন লোক মাধ্যে এহে! জগদছ্ে যাঁকি পটতর 

'তুমকো দিজে | 

সরলোক নরলোক নাগ লোক তুহি রচৎ পালৎ পুণ্যে লীন কিজে। 

চছওর হেরি তু'য়া চরণন্ আনিপর শরণাগত জানি শরণ রাখ লিজে। 

নবল কিশোর নিছুদ্দিন কালী নাম রসনা রটত রস অমৃত পিজে ॥ 

(৬৭) 

রাগিণী যোগিয়া--তাল চৌতাল। 
ছাপা ওরি বয়মা অন্ঠি প্যারী তেরি ছব হিস ডগর নগর ভরত 

গনত অনজ্ঞ্যান | |] 

রয় নহু তোপ্যাছী অলি কিরত কুঞ্জন গলি ক্যাজানে চৌহে চৌকে 

কনল ভানি। 

শ্ীযুখা মণলতে চু'হতে হে শ্রম বিন্দু চকরো পরঙ্গী দৌরী গলিত 
স্তধা সিপ্তানি 

বেণী উলাটা রহি প্রাণে হু তো। ওর যানে ক্যাজানে পরে সোরে 
ভূঅঙ্গ মানি । 

(৬৮) 

রাগিণী আলেয়া--তাল চৌতাল।, 
জগত জীওন হো' প্রভূ তকত বচ্ছল তুই ভগবান। 
তকত হিয়া পৌক্কজরাজ অচল রাজ রাজে রাজেশ্বর অগন ভুওন 

পাঁলোক। 
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তুই' মাতা তু'ই পাতা তুই ধাত| বৌন্ধব তু'ই প্রিয় প্রাণারাম তুই 
গরশান্তে সুখা গতে মৃচ্ছে তক্তি দাত। ব্রহ্মতারক। 

' নোন্দ নৌন্দন হৃদি বৌঞগ্জন তায়ে ভৌঞ্জন রিপ্ত গৌঞ্জন নারায়ণ 
পুরু রতন অন্ত অনাদী বিশ্বনাথ । 

প্রাণ বল্পহ বহু বল্লহ তানসেনেকো এক] বল্লহ কিজে রূপা কপা- 

নাথ দীনেকো ॥ 
(৬৯ ) 

রাগিণী আলেয়া-_-তাল ধামার | 
নীলে যমুনামে সজনি পানিয়া ভরণে কেো। পেখন্ত পানিমে শ্তাম 

চোন্ৰ।। 

পুলকপুরা ওক্ষ লাগি শ্তাম সৌঙ্গ ডারণু পান্িম. পরশ হাম 

আনোন্দ। ৪ £ 

ইয্। হে রম ছুঃখা নাহে। পরশ সুখ কীহ। গেই শ্যাম স্বপনেক বাতি! ূ 

জীবণ মন প্রাণ ছোড়ি যমুনামে জগৎ তে'ও সব আবন্ধা ॥ 

বেলা গল । 

(৭০ ) 

রাগিণী শুদ্ধ বেলাগল-_-তাল চৌতাল। 
আদিত্য রবে সুবয় চত্র ভানু মার তণ্ডে। 

দিনমন দ্রিনকর হংস তিমির হরণ পোখন প্রচণ্ড 

বিশ্ব চকষু বিশ্বপ্রাণ মঙ্গলময় জ্যোতী মহান জ্ঞানীধার অজ্ঞান হর 

সোহং সবিতা দেও । 

তানসেন মানস তিমির হর গ্রভু দিনকর অজ্ঞান কনুখ অধোপ্ু 



৩? ধ্রুশদ ভজনাবলী | 

(৭১) 

রাগিণী বেলাওল-_তাল চৌতাল। 

পরমানন্দন যধুসুদন বনওয়ারি পদ্ননাতে চক্রপাণি জগবৌন্দন । 
গড়,র বাহন পঙ্কজপদ বংশীধর নরহ কৌংশ নিরুস্তন | 

কৃষ্ণ মুরারে গোবরধন ধারী কারী ন্যরিণ গকৌগ্জন। 
কে বলে কে প্রভু তুম আওতুহে বণিতা সৌঙ্গলে গৌন ॥ 

(৭২) 

রাগিণী বেঁলাওল (ইমন)--তাল চৌতাল। 
বরনীন কো অগ্রন হো৷ বিরাজ লাল অধরন্ লাল অধরণ পর তা 

ছুমে আতহি ওজাগর্ কপোল্ন লাগ উঠি ভট অঙ্ক। 
পীঠ পাছু বলে আঙ্কর যুদ্রিকা গাঢ়ে বহি ওগাঢ আলিঙ্গন সোহৎ 

মুক্তমাল আরু কষ্ক। | 

কুনে ভাল তিলক দিয়ে ললাট সেঁ৷ লাগো যাবক আউর দৌপর 
বিন্দ আলি কৃষ্ণ সোশুধি পরৎ পনু রষ্ক। 

চঞ্চল শশি প্রতে রিঝে ভিঝে ওয়াকি ছবে লখী আয়ে মেরে সে" 
হায় ভয়ে নিশঙ্ক ॥ 

(1৩) 

রাখিণী ইমন বেলাওল--তাল চৌতাল। 
বিশ্বীকি মৌন্দিরা মাধ্যে হো বিরাজেনভ উড়া রাপ্রিত, সিংহাসন 

বিশ্বরাজ পরয়ানৌন্মন পরত্রন্ম সনাতন পরদেও প্রীহরি। 
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চৌন্দ্র সুরয় গ্রহ নয় দ্বীপক লিয়ে দ্রিশাপতে আরতি করু ব্রহ্ম 
কটাই ধূপদান হো৷ তেরি । | 

সিন্ধু কলোল ঝাঝরব শঙ্খনদ করদেও নৃত্যত দিগাঙ্গনা জগজন 

গাওৎ কোটা কৌ মিলি । 

জয় জয় জঁয়ধছুনৌন্দন জগবৌন্দন তানসেন গাওৎ গুরণা প্রাণনাথ : 
জগন্নাথ হদি ধরি ॥ 

(৭৪ ) 

রাগিণী শুক বেলাওল-_তাল চৌতাল। 
এ কালী নাম নিরঙ্কার নিগুণ দি নির্বিকার নির্বাণ 

গুত করনী। 

সকল স্থষ্টি করনী আরু পোখন ভরনী দারিদ্র দরনী তয় হরনী 

কল্যান করনী দুষ্ট দল মলনী ওচর চরনী । 

খঞ্জ ন্য়নী চৌন্দ্র বদনী কুন্দ রদনী গজ গমনী ঘনবরনী । 
শ্রী আনোন্দ কিশোর সেবক কে! ইঞ্চা পূরণ অশরণ শরণী 

অন্ধ চরণ॥ 

(৭৫) 

রাগিণী শুরু বেলাওল--তাল চৌতাল। 

শাহ আকবর নরপাল দিশ্লীপতি সুলতান স্রজ! করে ভূবণ পালক। 
দিন দারিদ্র ছুঃখ ভঙ্জন পুজন জগ বন্দন তই ভূভার হরণ কর 

ভূজ প্রতাপে তাপে অধির ভূয়] কৌন্পে লছ কর দাপে। 
দিল্লী পতি সুন্দর বর শিশা মাকট কৌন্ষনাসন ছত্র চামর। 



৩২ ধ্রুপদ ভজমাবলী। 

তানসেন কহত প্রভু কোটী কোটী যুগে চিরঞ্জীউ ভূলোক পালন 
কর সাধুকো আশ্রয় দিজে দুষ্ট্ন দলনে অভয় বর দিজে ॥ 

(৭৬) 

রাগিণী শুরু বেলাওল--তাল চেতাল। 
প্রাণারাম হৃদি রৌঞ্তন পরমা আনৌন্দ পারত্রহ্ম সনাতন পরম পুরুখ 

পরম ধাম নিখিল জগত প্রাণ। 

তহি জ্ঞান তুই ধ্যান তুই সো মোঙ্গল বেধান বচ্ছল প্রেমময় তুই 
পরাশান্তে দাতা বছ বল্লহ তুমহ মেরে সকল সুখ নিদদান। 

তুমহু প্রভু দয়াল বড়ি রাখিয়ে স্খমে দুখমে হরি জলস্থল অনীল 
অনল কঠোর জঠর জনম তই । 

তানসেন ব্যাকুল কহত ছুরাচারী হামহু নাথ এয়। ভরশা কুপ্ুত 

কুমতে বেতেক হাম জননী নহু কঠীন ॥ 

(৭৭) 

রাগিণী শুক বেলাওল-_তাল স্থুরফাকতাল। 
হৃদি মৌন্দিরা বিছুমে বৈটত প্রস্থ ব্রহ্ম গোপাল যুগল কিশোর 

রূপে। 

পাপ দগ্ধ প্রাণ জগৎ আবেরাম দিজে শান্তে সুধা শীতল কিজে। 

আনন্দময় হরি নিখিল জগত তেরি ভাঁষৎ প্রেম বারে পিওত 

অ্ধাধার। 

তানসেন কহে নিছুদিন তরি রোয়ে নাথ নাথ কিজে রুপ 

এ দিনে ॥ 



ধরপদ ভজনাবলী। ৩৩ 

(৭৮) | 
রাগ্সিশী শুরু বেলাওল-_তাল ধামার। 

আজু খেল সুন্দর রাধ। শ্যাম নিকুঞ্জে সবীয়া গাওৎ নাচ বৌঙ্গে। 
বাজৎ বীণ মৃদৌন্গ ঝাঝড়া৷ রাসমৌন্দির বহু চৌন্গে। 
যমুনা তীরে ধীরে সমীরে শীতল মলয়জ চাঁদনি রায়ণে। 
নাচ সুরাসুর জগ আনৌন্দে রামদাস প্রভু নাচ সৌক্ষে। 

(৭৯) 

রাগিণা কুকুভ বেলাওল--তাল ধামার। 

আও ফাগুণ মাসে সখীরি চলমিলি খেলে পিয়। সেঁ। হরি । 

গারি গায়ে গায়ে ডক ধুনে শুনে লায় গুলালে মুখ মলব রোরি। 

ধরে দশরথ স্ুত নাচ নাচাই হো মনো বাঞ্চিত লোহো! 

বার জোরি। 

মাগত ভক্তি দাসে তু'য়া বদ্রিদে হে নাধ না লাও দোঁর ॥ 

(৮০) 

রাগিণী কুকুভ বেলাওল- তাল ঝাপতাল। 

কালি এছু উদয় কৃপা নিদান করুণাময়ী ভক্তি বংসল। 

নিদ্ধনিকে। ধনদেতা। দুখি আকে। সুখদেৎ অবলক বলদেৎ প্রবল । 

অজ্ঞান কে। জ্ঞানদেৎ অশরণ কে। শরণ দে অচল । 

যাকো যে বাঞ্চিত তাকৌ সোই দে আনন্দ কিশোর কৌদেৎ 
তক্তি অটল । 



৩৪' ধ্রপদ ভজনাবলী । 

(৮১) 

রাগিণী কুকুভ বেলাওল-_-তাল চৌতাল। 
কাহে তুম ভূল প্রাণ বামেকো কপানিদান করুণাময় হরি 

হুদিমে না লাও। 

যোহি দেও মন প্রাণ যোহি হোত প্রাণারাম যোহি জ্ঞান যোহি 

ধ্যান সোহি দেও ছোড়ি দুরে গেও। 
চরাচর বিশ্ব ব্যাপক যে। দেও ভকত বচ্ছল তকত হৃদি রতন। 

কাহে তুন ভজে মন কঠিন তানসেন লগ শরণ যাত দিন বড়ি 
দয়াল হোত সো দেও ॥ 

(৮২) 

রাগিশী আলেয়া--তাল চৌতাল। 
তু সমা নাহি কউ তিনলোক মধোুএহে। জগদন্দে বাকি 

পটতর তুমকো। দিজে | 
সরলোক নরলোক নাগলোক হি রচৎ পালৎ পুনে লীন কিজে। 

চছ ওর হেরি ভুয়া চরণন্ আনিপর শরণাগত জানি শরণ রাখ 

লিজে। 

নবল কিশোর নিছুদিন কালীনাম বূসনা রটত রস অগৃত পিজে ॥ 

(৮৩) 

রাগিণী আলেয়া--তাল চৌতাল। 

জগত জীওন হো প্রভু ভকত বচ্ছল তুই ভগবান । 
শকত হিয়1 পৌঙ্ছজরাজ অচলরাজ রাজেশ্বর অগন ভয়ন পালোৰ। 



ধ্রুপদ ভজনাবলী। ৩৫ 

তুই মাতা তুই পাতাতুই ধাতা বৌদ্ধব তুই প্রিয় প্রাণারাম 
তু'ই পর শাস্তে স্থখাগতে মুচ্ছে তক্তিদাতা ব্রহ্ম তারক। 

নৌন্দ নৌন্দন হৃদি রৌঞ্জন ভায়ে ভৌঞ্জন রিপ্ত গৌঞ্জন নারায়ণ 
পুরুথ রতন অনৎ অনাদী বিশ্বনাথ । 

প্রাণ বল্পহ বছ বল্লহ তানসেনেকে। একা বল্পহ মায় মোহ মুগধ 

চেত সংসার তাপ তপৎ শান্তেদাত। দ্রিজে শান্তে দীনেকো। ॥ 

(৮৪) 

রাগিণী আলেয়া-_-তাল ধামার। 

নীরে বমুনামে সজনি পানিয়া ভরণে কো। পেখন্ু পানিমে 

গাম চৌন্দা। 
পুলক পুরা ওষ্ লাগি শ্তাম সৌঙ্গ ভারণু পানিমে পরশ হাম 

আশ আনৌন্দ। 
ইয়া হো মরম দুঃখা নাহে। পরশ সখা কাহা গেঁই স্বপনেক বাত। 

জীবন মনপ্রাণ ছোড়ি যযুনীমে জগত্ত ও সব আন্ধী ॥ 

(৮৫) 

রাগিণী সরফর্দী--তাল চৌতাল । 

বশোমতা দধি মথন কর্ৃকে বৈঠে বিরহা মাতাবি ঠারে হর যশো 

নেহাবে দাতিঙ্গ। ছবে সায়ে। 

চিত অনচিত রহিল ভাল শ্োহা কছু কহনে যাত যুনিনক মন 

হবুণ মহিন। দল ছায়ে। 



৩৬ ্ _ গ্রুপ্পদ ভজনাবলী । 

জননী কহে নাচো৷ বাল দেওকি,'নওনী তনয়া বুনুছু আনু পাওন 

কি পাজনি বাজে । 

গাওত গুণ সুরদাস সুখ বাট ভূয়া কাশ নাচত ভ্রিলোক নাথ 

মাখন কি কাজে ॥ 

(৮৬) 

। রাগিণী নট বেলাওল-_তাল চৌতাল। 

তজ ভজ রে মন লেত সদ! রাঁম নাম যাতে দিন রবে সত সাত 

রাঁম তজরে সীতাঁপতে স্মরণে তুম আওবি। 

অখিল তারণ দালিদ্রী ভৌগ্ সাচ্ছতা নারারণ নিরমল বৈকু্ 

বেহাবি। 
| 

যুগে যুগে জপ তগ করত মুনি খাবি জ্ঞান রতু লভেত মুচ্ছে ফল 

পাওয়াত। | 

তানসেনে রামচক্র দিজে চরণতরনী কুপানিদান দগ্ধানিধি উউ হবি। 

। ৮৭ ) 

রাগিণী সারং বেলাওল-_তাল চৌতাল। 
বা . 

রাগিণী পরমানন্দ বেলাওল--তাল চৌতাল। 

পরি পূরণ আনৌন্দ পূরণ ব্রদ্ম গোপাল পরম পুরুখ শুদ্ধ শাস্তে 

শিবা মদ্বৈভন । 
প্রসন্ন ময় প্রসর্র আনন প্রসন্ন নইন নেহা নৌগ্জন বরখত প্রেমধার 

পিও,নুধা রস জগঙ্জন। 



ধ্পদ ভজনাবলী। ৬৭ 

ভূত ভাঙন ভূতেশ দেও দেও জগপণ্ঠে জগন্নাথ জনার্দন তকত 
বচ্ছর হরি । 

হৃষিকেশ হৃদি বিলাশ পীতবাস নারায়ণ ঘোর আন্ধামে হদ্দিকাশে 

ভান্ুমান উদেৎ যাচ তানসেন ॥ 

(৮৮) 

রাগিণী দেশকার-তাঁল তেওর। । 

জানত নাদ গতি অগধি সরস্বতী ভেদ ইয়াকো কঠিন যাপ কৃপাকর 

সোই পাওয়ে। 

নারদাদি আও ষক্ষ তনুর কিন্নর থাকি রহৎ দেখৎ তেউনা জানেও 

কহৎ বনত ন আও ॥ 

(৮৯) 

রাগিণী দে€সাক-*তাল ঝাপতাল। 

দুর্গে দলনী দুঃখ দারিদ্র দাহনী, ছুষ্ট বিদারণী কর শস্তু জায়! । 

অস্থুর সংহারণী রক্ত বীজ মারনী দ্বিহ্ো অভয় বর সুর নর পায়।। 

সংসার তারিণী তার। তরনীতের কোর কৃপানেক জাপর মায়! । 

সপ্ত দ্বীপ নওয়। খণ্ড ভ্রিলোক ব্যাপিকে! ইয়াতে স্ুযশ চারু আনন্দ 

গায়া ॥ 

(৯০) 

রীগিণী লছমীশাক--তাল ধামার। 

কাহে কানাইয়া, নিপট গোচারা কুল কুয়ারী মুঝে কিয়ে ক্য। ছল । 



৩৮ ধ্ুপদ ভজনাবলী | 

কোনা কিয়ে তুমো৷ বাট মাঝ দানি তু'মছু চরাই হো৷ ধবলিয়া, হাম 
ভানু ছুরাবী, বামনা হোকে আশ পরখন চাদন। 

ূ (৯১) 
রাগিণী লছমাশীক--তাল ঝশপতাল। 

কাহা। জীবন ধন, বৃদ্দাবম গাঁ, কীহা মেরে হৃদয় কো রাজ 
রাজ অধেষ্টাতা, রাধাকে। কৌঠ1 তুষণ ইন্দ নীল, রতন। 
শুন্ঠে হৃদয় মেরি, আই আই মুরারী, তৃতঙ্গ ভঙ্গে ঠাড়ে নোন্দ 

নৌন্দন। 
নইনা। শলিলে মেরে, দিঠী অন্ধাতে ও রোয়ে রোয়ে প্রভু যাত দিন 

যামিনী, তু'য়া দরশন আশ, সর্বতিষ্না গিটি, ম্মরলে প্রাণনাথ লাও 

তানসেন। 

(৯২) 

রাগিণী সায়েরী- তাল চৌতাল। 
জগত জীওন সবিতা দেও অন্তচলমে যাতে আধারি জগৎ মোহিত 

হোকে মোহ মায়ামে সুপ্ত। 

পণ্ড পচ্ছি কল্বব কোর্ যাতি সব আপেকো ভাওন ভয়ি বহুত 

গপ্ত। ৰ | 
প্রকৃতি স্তবধ মুগধ মোহা। জারে নরনারী জীউজন্ত অচেতন হোত 

আতে নিদ শরণ । 

তালসেনে প্রভু কৃপা নিদান জগৎ কারণ অজ্ঞান তামোছে? যাত 

লুপ্ত ॥ | 
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(৯৩) 

রাগিণী বারোয়_-তাল চৌতাল। 
দরশন দিজে হো যোহণু প্রাণ ওন্তকারে মুরারি সংসার যায়৷ যোহ 

ছোড়ি জৌঞ্রার নার। 
হিম বদন ক্ষীণ নারি ইন্দ্রিয় সব তেজ হীন বিশ্ব আধার হোকে 

প্রাণ চলি যায়ে। 

ধনজন যৌবন সম্পদ অহৌস্কীর দারাস্কৃত বৌন্ধব্র সবাছু তেয়াগি 
দুরে গেও। 

তানসেন প্রভূ ছোড়ি চলি ইহলোক পারেকে। কাহ্থারী পারে 
দেগারে। 

(৯৪) 
রাগিণী বিবিট--তাল চৌতাল। 

তেরোহি কমল যৃহা বিমল চৌন্দরা গর্ব হর চিত চকোর মেরোরি, 

পিবনে পিয়াস সুধাধার। 

. নইনা ফৌন্দে জগত বৌন্দে, মহিতা শুনি মুরলী, যমুনা চলন 
উলটি স্তবধ শশী স্ুরষ তার। 

শ্তাম শ্তাম ললাট ঠাম, চরণ নইন তাব বঙ্কিম, অধর হাস বিধু 

প্রকাঁশ নইন। ঠাড়ে দামিনী। 

চরুঞজ কমল মধু উল বৈঠত অলি গুঞ্জরি, সুরদাস। করত আশ 

পপ রাস সুন্দর ॥ 
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0৯৫) 
প্লাগিণী কালেংড়া--তাল চৌতাল । 

তজ্ব ভজ কষ কষল নইন কমলা পতে রাধা অধর আমিয়। পান 

পুলক পুরণ শ্র/গোবিন্দ । 
বিপদ ভঞ্জন মধ,স্্দন কালিয়া দমন কেশী মথন* কংশ অসুর 

মর্দন গোপিনী বল্পহ গোকুল কুল চৌন্দ। 

নন্দ দুলাল যশোদা গোপাল গোবর্ঘন ধারিরে যমুনা তট নট 

বিহার জয় রাশ রস রসিকবর। 

পীতান্বর মুরলীধর বনমার ধারিরে প্রেম মুরি গোলকপতি 

ধীরজধর পাগ কমল হৃদি আনৌন্দে। 

(৯৬). 

রাগিণী পিলু-_তাল চৌতাল। 

মদন মোহন মদন মোহিনী মদন হল্লাসে মাতি, মদন বাসর মধু 

খতু পতি আয়ে সধীয়া সয়ে বিপিন। 

" নাচত রাশে রাশবেহারী. নাচত রৌঙ্গে গোপিনী গৌরি নাচত 

মধুর পঞ্চম তান বাজত রবাব মুরজ মৃদক্গ মধুর বীন্। 
ভূজ ভূজ বন্ধনট নায়র নট নায়রী নাচ মধুরা হাঁস মধুর! ভাঁষ 

মধরা মধুরা নয়না তৌজি। 
পাজনী কি্কিনী বনু বনু ধ্বনি, শীতল পওন পুরণচদনী যমন 

কল্োলে ভ্রিলোকবিতল স্ুরদাস মন প্রাণ রহ মগন ॥ 
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(৯৭) 

রাগিণী খান্বাজ-_তাল চৌতাল। 

গাও গুণা চৌন্জা তাঙ্ছ গ্রহ রাশি উড়া,আনগন ন্ুমের শেখর, 
জমিন অদ্বর, পাহাড়ি ময়দান সপ্তসিদ্ধু। ৰ 

গাও বিহগ ললিত তান, বিশ্বনাথ গুণ বাখান হুষ্কারি পওন ঘন 
গরজন, স্বরাস্থবর নর জীও জন্ত ৃ 

ফুলি কুলি বৈঠী অলি বঙ্কারি, গাঁওত পঞ্চম পিক সুক সারি)' 

হবি হবি কৌটি কৌ মিলি গাওত সব একতান। 

নন্দ লাল প্রভু গোঁপাল, ভকত বচ্ছল অতে দয়াল, তান সেনেকে। 

কঠিন দেল, কতি না ভজ দিন বন্ধু ॥ 

(৯৮) 

রাগিণী খাম্বাজ-_তাল ধামার | 

ব্যাকুল ভেই চলত নগরী পানিয়া ভরণ যমুন। নীরে। 

নট কি কায কানাই বংশী বাজাই কুল ধরম লেই নইনা ভারে ॥ 

(৯৯) 

রাগিণী কুমারী--তাল চৌতাল। 

প্রথমে ও'কার পারক্রন্ম নারায়ণ নিরৌঞ্জন সকল মঙ্গলে নিদান 
কৈবল্যাদ সাহা বিষণ মহেশ । 

আদি অনাদি দেও আদি শক্তি তুয়া অপার দেও দেও মহাদেও 

পরম পুরুষ পরদেও হদেশ। 



৪২ ধ্রুপদ ভজনাবলী।' 

সপ্ত সপ্ত সপ্তলোক স্বজন পালন লয় কর ব্রহ্মা করট ব্রহ্মদাঁস 

জনার্দন জগপালক | 

নৌন্দলাল প্রভু গোপাল গোবরধন ধারক বৃন্দাবন পুরণ চাদ তান- 
সেন গাও তেবে। গুন। অশেষ ॥ 

স্বক্খ্যাহিতল্ক ব্রা্গ ! 
সারং 
(১০০) 

রাগিণী শুদ্ধনারং--চৌতাল। 

সরব প্রসাদ তেরো সুরমুনি বক্ষ রাক্ষস কিন্্বু অসুর দানব জীও 

জন্ত ভূচর খেচর। 

সকল চরাচর আন জলচর অন্তজ পিগুজ উথমজ অস্থাঁওর 

গির জলখল অগিন পওন আকাশ পাতাল আগমব্দে পুরাণ মন্তর ॥ 

(১০১) 

রাগ মধুমাধবী সারং--তাঁল চৌতাল। 
গোবিন্দ বনমালি কৃষ্ণ কমল নয়ন কর তার কুরম কমলা বর 

কেশর বংশ কাল। 

দামোদর ধরণীধর ধন্গুকধারী গিরিধারী শঙ্খ চক্র গদাপদ্ধ কর 

মূরলী অধর ধারী গোপরূপ গোপীনাথ গোপাল। 
নরহরি নারারণ নিব্গ্রন নিরত্তম ভক্ত বচ্ছল তগবান ভক্তন 

'হতকারী : 
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শ্রীনিবাস ব্র্ধ বিলাস বৃন্দাবন কেলি রসিক যীরজক্ে প্রত 
নন্দলাল। 

(১০২) 
রাগ গৌড় সারং-- তাল চৌঁতাল। 

মানিনী মান ছাড়ে উঠাচল বয়ন! বিতত আব জাত। 

এহ্ায় উসব তুম নেহি পায় হরি বাউৰি যৌবন বাত কি বাত। 
পম্প মাল পহেরি গরে হরে হরে পাগ। মাঁগ! ডাগ ধর সোতি 

লায়ে রেহি ঘাত। 

উঠে চল হেলে মেলে শাহজাহান যুপ তৃ'ত কাহান ইত রাত ॥ 

১৩৩) ) 

রাগ গৌড় সারং-_-তাল ধামার | 

এছ] ফাগুণ মে কিন্তু মান আয়ানেরি সমঝাতে নাহেনা আপন কন্ম। 

যবতে শিশে মাহা লামা ওনাছেনা গেই ত তবতে মেরে জান 

তয় আতহি ভ্রম ॥ 

(১০৪) 

রাগ গৌড় সারং__তাল চৌতাল। 

মধু মুকুন্দ মধুস্থদ্ন যুরারী বাধাপতে মনরৌপ্রন | 

পতিতে পাওন দীন বন্ধু কটত ছুঃখ দন্দ ফন্দ সুদামাকে দারিদ্র 

ভৌগ্রন। 
গোবরূধন ধনধারী, কৃষ্ণ মুরারে, কালিয়া গর্ব গঞ্জন। 



88 ফ্রপদ ভজনাবলী। 

স্থরদাস মদনমোহন রবে শশীকে। জ্যান ধ্যান, করলাও কজরো! 
টিকো ওপ্ন। 

(১৯৫) 

রাগ বড়হংন সারং--তাল চৌঁতাল। 

কঠিন অপরাধ মেবি ক্ষমা কর মাতঃ জলে পা ভওয়ানী। 
ভূঁহি দয়া বৌস্ত মায় বৌন্ত কপাকর দাসে জানে আপন দয়ানি। 
যেতে জগ জীও জন্ত উপযত তব প্রসাদতে যশঃ গাঁওত বাকবানী | 

আনন্দ কিশোর দাসে নেক দাস চেরণ কো চেরমানি ॥ 

(১০৬) 

রাগিণী বড়হংস সারং_-তাল ঝাপতাল। 

কর জ্ঞান ধ্যান ধর চরণ কমল ভবানী কো রাধে মনবচক্রম করি 

সোই গুভ ঘরি। 

অষ্ট সিদ্ধি নও নিদ্ধি আনন্দ ঘরে আওয়ে বর পাওয়ে অচল সদন 

ধন ভরি ॥ 

(১০৭) 

রাগিণী বড়হংস সারং--তাল ঝাপতাল। 
ভজ গোবিন্দ নাম ভজবে জপরে দিন চলি যায়ে মনতু" লাগয়ে 

অব চরণ শরণ। 

গোপাল গোবিন্দ কৃষ্ণ কংশারে নন্দনৌন্দন প্রভু যশোমাই ধন। 



ধ্রুপদ ভজনাবলী । 8৫ 

গোপ রূপ গোপীনাথ গোবদ্দন ধারী গোপাল চরাই কালীন্দিক 

তীরে । | 

জয়তি জয় জগপতি জগ প্রতিপালক বহু নায়েক তু'ই তানসেন 

প্রাণ ॥ 

(১০৮) 

রাগিণী বৃন্দাবনী সারং_-তাল চৌতাল। 

এরি কাহে বাগর বসত বন তেরি কাছ বনে বনে আঁখেকো 

আখে ন দিশত | 

হত চেতা কর কর পহেনে মনমোহন তেরি পিছে প্রাণ পরেখা 
ন্ গীষত | 

বীন্ দেখে জীয়ে আকুলত জাতগে নত ঘরি পলছন তাপর বিরহ 
চাহে শ্ঠাম কে হিয়া হিসত। 

আনৌন্দ ঘন বূস ঘন ঘন ঘেরত নিশাদ্িন জাত এ অশীসত 

(১০৯) 

রাগিণী শামন্ত সারং-_-তাল তেওড়া। 

তর বর ছাহে তীর যযুনামে কির পড়াও তা। ডোঁলোঁরি। 

রূপ কশিকে নওলে কিশোরী মোহন বাহ বাহ ও বোৌলেরি। 

ঝুমতবু খাওত ডাবে কুপগ্জনকি পিঠাপর বেণী ভূঅঙ্গি হিল্লোল । 

নাগরী দশলে হরখে মাতি সুদ সুদি মগ! খোলেরি ॥ 
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(১১০) 
রাশিণী মিঞা সাং--তাল চৌতাল। 

অত সুগন্ধা মলয়জ ঘন সারনীলয়ে কুস্থম জল সঞ্চারি কায়ে 
কসের সুদিন বয়ঠে মদন মোহন সঙ্গলে রাধা প্রাণ প্যারে রতি 

বৌঙ্গনে। 

যমুনা নীরে তীরে কুঞ্জে কুগ্জে ত্রিবিধা পওন সুখা ভূপ্জে পরস 

রোমাঞ্চিত হোত সবে অঙ্গন । 

ধীর সমীরে ওর বংশী বটতল পুলিন বেহার কারিন্ন মাধব রসিক 

নায়র রসিক নায়বী সৌক্গমে রাস রস তাগব। 
তানসেন কহুত প্রভু ব্রজলীল1 চরিতা মনোহারী জগত পাওনায়ে 

তেরো গোপ সৌঙ্গন | 

অঞ্পল্লাহিক্ষ ল্লাগ £ 
(১১১) 

রাগিণী ধানেস্ত্র--তাল চৌতাল। 

স্থযশ বানায়ে গাওয়ে যোকউ তাক দ্বঃখ স্বপনে নাহি আওত। 

শাস্ত্রে কহত কালী-দুঃখনাশিনী হে। ইয়া টক কহযে। মোহে বেস 
বাও। 

আজ্ঞ! পায় গায় গুণ তেরৌ ঘথা শক্তি মেসো বনিয়াওৎ। 

আনলন্দি সো কহ দিন ভোরে সোর়ারৎ জান মোহে এহ! ভাওৎ ॥ 
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(১১২) 

রাগিণী ধানেস্্ী_তাল চৌতাল। 

হরি গুণ] গান গাঁও যোঞ্জন সোহি তও সিদ্ধুকে। পারে আত। 
যোহি প্রেম ভকতি ভারে তজত নৌন্দ দুরারে সোহি ভাক্তে বচ্ছল 

তকত হিঞ্চ পুরণ আওত। 

হৃদি রৌগুন ভায়ে ভৌঞ্জন দীন শরণ দীন বৌন্ধু পাপতাপ হরত 
প্রথর মূনি মন বিশ্রামা। 

নারাধণ নরপাল মধুস্থদন কেশব তানসেনকে। প্রভু সদা হিয়া 

মৌন্দিরা রাজত ॥ 

(৯৯৩) 

রাগিণী পুরিয় ধানেশ্রী--তাল চৌতাল। 

হুদাকাশ উদ্ধত ভে ই নাথ, পূরণ কৃষ্ণ চাদ তৃভঙ্ত ভে'ই নইন৷ 
চকোর মে রোহি পীওত সুধা ধার। 

মৌগুল চক্রে ঠাড়া। বামে লায়ে পেয়ারে টু দিশা ঘোর ব্রেজাঙনা 
রাম মৌঞ্চে রাস বেহাৰি বেহর। 

বাজ মেরি হৃদি বিন! যৌন্ত্রে পিঙ্গলাদ ত্রৈই তৌস্ত্রে বিণ গুণ হরি 
গুণ! মৌন্ত্রে গাওত সপ্তস্থুর। 

হিয়া বিছ্ুকার শশী রাই শো হা প্রকাসি, তানসেন এয়া পিয়াসি 

বুগল রূপ রাস মধুর ॥ 



৪৮ ধুপদ ভজনাবলী । 

(১১৪) 

রাগিণী পটমঞ্জুরী তাল-_ঝাপভাল। 

প্রচণ্ড চণ্ডিকা উগ্রচণ্। চামণ্ড প্রচঞ্খ। সপ্তদ্বীপা নওয়! খণ্ড মহ 
মগডলে। 

চণ্ড মুণ্ড হি দলমল চৌও1 সবুর মহিষ! সুর ছিন্ন ছিন্ন কারি পলমে। 

শল্তু নিশস্তু মধুকৈটব শ্ধলোচন রক্তবীজ কৌ খালে ডারেও 
রসাতল মে। 

যাকে প্রবল প্রতাপ সোহই আনন্দ কিশোব বিরাজিত বিদ্ধ্যাচল 

মে॥ 

(১১৫) 

রাগিণী।মাল স্ী--তাল চৌতাল । 

বাদি সম বাদি অনুবাদি বেবাদিঃ বিষম বাদি ধরণ মুরণ সুধে মুদ্র। 

সোধে তাই শোধে অচ্ছর তান রাগ সঙ্গীত আলাপ করণ তব এ বিদ্া 

পুরগি । 

পহেলি ওড়ব খাড়ব সম্পুরণ বেওরাক জানত যোহি সোহি গাওয়ে 

ুদ্ধরাগ তানকো।। 

সপ্তস্থুর তিন গ্রাম একা ইশ যুরছ ন। বাইস শ্রোতিজান উনাজ্ঞান, 
কৌটীতান। 

সালক্ক সক্কেরণ সোধে যুদ্র। নেম বেরস আস্ত।ই সৌঞ্চারী আতগ 
করতচার অঙ্গ পূরণ ধুরপদ্ তানসেন গাওৎ গুণিগণ সমঝত বানীকে | 
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(১১৬) 

রাগিণী ভীমপলশ্রী--তাল টিমেতেতাল। । 
অপার প্রেম সিন্ধু তেহারি হো৷ করুণাময় যাহে ত্রিলোফী জীউ 

পীয়ে সুধাধার অমরৎ পাও । 

বরথত প্রেম নিশুদিন ভরি অবিরাম ধার জীউ শিশা পর বাহ! 

জীও তাহা শিওন পলতব ন ছোড় জীও সখে এ ইচ্ছা! প্রেম কাহা না 
মিলাও ॥ " 

(১১৭) 

রাগিণী ভীমপলশ্রী-_তাল চৌতাল। 
কাহে কো যে গর্ব কিন গুনি যে! ক্াও গীতচ্ছন্দ ০১৪ 

নিকে গায়ে গুনীয়ে। | 
গত সংগীত যুগল বন্দ ভ্রিবট ধুয়া মাধরেৎ রাগ কাহে কো 

যাঁগাও সমুঝ দেখ মননে পিছে পহতাঁও । 

যেতে সবুর তেতে তাল যেতে রাগ তেতে তান উনহি কে। ভেদ 
কিন বেরণ্য না পাও। 

কহে ব্রজ বাউওর শুনিয়ে গোপাল লাল বাদ কি অত সারি জন 
মহীগুয়াও ॥ 

(১১৮) 

রাগিণী তীমপলস্ত্রী--তাল চৌতাল। 
শোহত বেণীব্যালে ভালে চৌন্জ্া ভাওয়ে ধনৃক যৌবন একান 

কি শিখা লোত কপোল লোচন যো-হরে। 

৪ 



&* ফ্রুপদ ভজনাবলী। 

নেত্র পৌঁ্ধজ নাশ! কোরঙগী অধর বিক্রম দশন দাঁড়িম চিবুক চারু
 

কৌ চাত্রেক শব্ধ হরে। 

কপোত শ্রীব বেরাজত কুচ শিরিফল তৃজ মৃণাল নাভ
ি ভেমর! 

কোটী কেশরী জঙ্ঘা৷ কদলি উলটি ধরে। 

পাঁতুরি ফল নারঙ্গী চরণ কোমল শোহত শোতিয়! সুলেতাম 

অহাম্পদ বশ করে॥ 

(১১৯) 

রাঁগিণী ভীমপলগ্রী--তাল ধামার। 

_. ক্ষাগ্ুণ দিনে সই পুরণ টাদনি গোকুল চন্দ্রমা সয়ে সব আজু 

খেল হরি। 
, কইভার পিছিকরয়ী আবিরা উড়ায়ে কই কই মার কম্কুম! 

কই গাঁওয়ে গারি ॥ 

(১২৭) 

বগিণী ভীমপলশ্রী-তাল চৌতাল। 

জান তু'ই ধ্যান তুই বুদ্ধে বিবেক করম তুই গতি মুচ্ছে তকতি 

দত নিখিল জগত নিদান হো। 

আদি অনাদি আদি শক্তি তু'ই অপার নিত্য সত্য নিরৌঞ্জন 

নিরমল তুই নাথ হো৷। 
| 

জনগণ গুণাতেরো। মহিম। অপার প্রভু বেদ পুরাণ আগ তৌন্ত 

তে নাহি পাওয়েউন। । 
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তানসেন কহত প্রভু প্রাণকো প্রাণ বল্লহ গোপাগ বশোদ। বাল 
প্রাণ কিজে দয়াল হো ॥ ? 

(১২১) 
রাগিণী ভীমপলাশ--তাল চৌতাল। 

ভুখাহু প্রাণ মেরি প্রাণ বল্পহ প্রেম পিযুখ পিওন পিয়াস! নিছুদিন 
বাঢ়ত প্রতু কপাসিস্ধু করুণ। বারে বরধাই হরি। 

হামহু কপটী কুমতে আতি তুমহু দয়াল অখিল পতে হামহু পাপী 
ছরাচারী তুমহু পুণ্য প্রবাহ বারি সরল কপটী সুজন কুজন সব 
সম তেরি। 

সংসার মহাষর বিছু তৃণাবারে দ্রমা নাহি কছু বিষয় তাপ মহা 
তপন পিয়াসে প্রাণ যাতে হরি । 

পাপ সমরি দগদহ প্রাণ কাহা প্রাণ মেরি কিজে শাস্তিদান তান- 
সেন কহে বয়ান তুহি তৃতাপ হারি ॥ 

(৯২২) 

রাখিণী মুলতান--তাল চৌতাল ।*. 

কপাসিদ্ধু দীনবন্ধু নারায়ণ মধুন্দন দয়াল প্রতু কৃষ্ণ কমলা। নইন 

বাস্থদেও দেওকী ন্ুত রৌগ্তন। 

বৃন্দীবন গহন কানন বেহারী নটবর শ্তাম সুন্দর নিত্য সত্য নিরৌ- 

ঞন। 
গ্বৌবর্ধন বংশীবট কেরি কদন্ব যমুনা তট ঘাট বাট নিপট নাট 

কারিধ রাধারমণ । 



৫২ ফ্রুপদ ভজনাবলী । 

তানসেনকে প্রত গোপাল নৌন্দলাল দরশন দিজজে ব্রিভৌঙ্ঠাম 
ওস্ত দিন ॥ 

(১২৩) 

রাগিণী মুলতান-_-তাল ধামার। 

সাজ কি শায়র নায়র নটবর বাট সাওর শ্রীরাধা মোহন । 

ত্রেতৌঙ্গঠাম খেল কদৌম্বে নইন কি ভৌঙ্গে ছিনত প্রাণ ॥ 

| , (১২৪) 

' রাগিশী মুলতান_-তাল চৌতাল। 
যাকে! বেদ রটত ব্রহ্মা রটত শক্ত ওর শিশা রটত নারদ শুক 

ব্যাস রটত পাওৎ নাহি পাওয়ে। 

জগজন সংগীত। রটত গৌতম কি অহল্যা রটত গজা অজামীল 

রটত দেও গিরিধারী রে। ; 
ফ্রবজনক প্রহ্াদ রটত কৃত্তি কি কুমার রটত ব্রজ কি বালক রত 

রটত কি তানসেন। 

নন্দলাল সোহি গোপাল গিরিধারী প্রভু রূপ নেহাঁরে যশোদা কি 
লাল মেরি বাধে কি গলহার রে॥ 

(১২৫) 

রাখিণী রাজবিজয়-_তাল চৌত্াল। 
 বি্ধাগির পর.তাওন মহামায়ে মণি মন্দিরা মাধ্যে সি যোগ- 

মায়! জগত ওঘথে। 
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রূপ অলকে নওঘন বিছু খেল উজর দামিনী নাচত হাসত রণ 

রৌঙ্গিনী মুদেমার গর বিলঘে। 
শিশ। মুকুট রতন জড়িত নাশী মুকুত। শ্রবণ কুগুল পাগ পাজনি 

বুনুন্ন বাজত বোল মধুর! কিন্কিনী । 

শোহা কছু কহনে না যায়ে আনদ ত'ই পেখন্রু আনন্দ কিশোর 
মোহে মগধ ভাষত তও বারিধি বিশ্বে । 

(১২৬) 

রাগিণী রাজবিজয়-_-তাল তেগড়!। 

মহাকালি কপালিনী করাল বদনী ভীম 9 যুদে মালিনী 
খর্পর অসি ধারিণী নাচ রণরৌক্গে। 

করে করবাল ঘাটতটর যুদে আনগণ শোনিতালোনা কৌম্পে 

মেদ্রিনী লোহ লাগি সব ওঙ্কে। 

চৌগডে মুডে বিষু্ড কারিণী নিশস্তু শস্তু অসুরা ডারিণী মেঘবরণী 
মেঘমালে। 

নওল কিশোর মোহিত ভে ই পেখত রূপ জগত মোহিনী নিমিথে 

নাশ প্রলয় কর সভ্রতৌঙগে ॥ 

(১২৭) 

রাগিণী রাজবিজয়--তাল ধামার। 

আজু ব্রজমে ধুম! গুলালে সথিয়া নাচত গাওয়ত হরি গুণ! রৌঙ্গে। 
খাতু বসৌন্তে শুত। বাসরে মিল সুভাক্ষণ মদন কি সৌঙ্গে। 



€৪ ধ্ুপদ ভজনাবলী |. 

শারী শুক পিক মৌরি গাওহ হরি হরি আজু ক্যায় ব্রজপুরী 
নদ অপার। 

তানসেন গাওয়ে যুগল কিশোর কিশোরী ডোলত প্রেষ পর 

সৌঙ্গে ॥ 

(১২৮) 

রাগিণী রাজবিজয়--তাল চৌতাল। 
অসঙ্থ্য জীউ জগমে আওয়ে কাহা চলি যাওয়ে ছোড়ি তেদনা 

কোউ পাওয়ে আগম তৌন্ত্েবেদ পুরাণে হারে। 
অজান সে! পুর কতেক দুর ধাহাছে আত ধাঁহা যাতে নর কউন। 

কাহুক সাথ কর এক যাতে উহু পারে । 

অজানৃত আদ উত্ত নজাঁন মাধ্যে প্রকট জীউগণ অজ্ঞান তামস্ 

মোহ অবশ মায়া বশ হোত জগৎ। 

হরি হরি বোলি এয়া! পশার তোলি তাঁনসেন কাহ। চলি আব কৃপা 

কিজে স্থান দিজে চরণ তারণ ভও সিন্ধুবারে ॥ 

(১২৯) 

রাগিণী পলাস-_তাল স্থুরফণাকতাল। 

শঙ্ু হরে গঙ্গাধররে কাম ধরন মন চিন্তা মন কল্পবচ্ছ কামধেঙ্ 

কাম পূরণ কররে। 



ধ্রপদ ভজনাবলী। ৫৫ 

বহন বৃধবর কর শষ মেরু ধর ডিম ভিমি ডি বাত বহ ব্্ 
বম্ হররে। 

তানসেন কহে প্রভু মঙ্গলময়রে যোগেশ্বর যোগীবর যোগ জীবনরে 
হর হর হর বিশ্বেশ্বর কাশিনাথ রে, তও শঙ্কট হররে॥ 

সাম্সভ্ স্লা £ 

(১৩০) 

রাগিণী মালপ্রী--তাল চৌতাল। 

গ্রাম সুর্ত মুচ্ছন কে৷ বেওর জানে গাওয়ে' নে বিরস লিয়ে। 

শুদ্ধ সালঙ্ক সংস্কীরণ ওড়র খাড়র ঘৌরস নিরধ, কর কয়লেত 
সুরধর হিয়ে। 

স্ট্রররিররদারাররা ররর 

কহত নায়েক গোপাল বহুবিধ খরজ সাধনীত শুনবে কি জিয়ে 

কান দিয়ে ॥ 

(১৩১) 

_. ব্লাগ্রিণী মালশ্রী_তাল চৌতাল। | 
বাদি সম বাদি অনুবাদি বেবাদিঃ বিষম বাষি ধরণ যৃতষণ শুষে 

মুত্র সোধেতাই শোধে অচ্ছরতান বাগ সঙ্গীত আলাপ করণ তৰ. 
এ বিদ্যা পুরগি। 



৫৬ প্রুপদ ভজনাবলী । 

_ পহেলি ওড়ব খাড়ব সম্পূরণ বেওর়াক জানত যোহি সোহিগাওরে 
ুদ্বরাগ তানকো। 

সপ্তন্থুর তিন গ্রাম একাইশ মুরছনা বাইস শ্রোতি জান উনাঞ্চাস 
কোটী তান। 

সালক্ক সঙ্কেরণ সোধে মুদ্রা নেম বেরস আস্থাই সৌঞ্চারী আতগ 
করতচার অঙ্গ পুরণ ধুরপদ তানসেন গাওৎ গুণি গণ সমঝত বাণীকে ॥ 

(১৩২) 

রাগিণী মালশ্রী--তাল স্বরফাকতাল। 

সাধে শুনাওয়ে নাদগুণকো। বিধান । 

সপ্তস্থর গ্রামকে! বিধান অপাঅপ! অপার জানত গুণ নিধান 

মহাজান। 

উক্তি যুক্তি পড় পড় বীন বাজত রবাব করকেরু জ্ঞান 

শুদ্ধ সংগত কল গমক লিয়ে গাওয়ত যে সভা্সে চন্দ্র গু ॥ 

(৯৩) 
রাগিণী মালশ্রী-_-তাল ধামার। 

হোঁদেও দিষে কি পরশাদ তের নাদ বিদ্যাদান। 

সপ্তনুর তিন গ্রাম একা ইশ মুচ্ছন। বাইশশ্রুতি কোমল তিয়ান। 
সোধে শালঙ্কার সংকিরণ মুদ্রা ওড়ব থাড়ব বাণী মধুর । 

তুহি'পরষ গুরু জ্ঞান গরীয়ান তান সেনে বিকাশ জ্ঞান 



ধ্রুপদ ভজনাবলী। ৫৭ 

(১৩৪) 

রাগিণী ত্রিওনী--তাল চৌতাল। 
পাতি আই পিয়ারে পাতিয়া বাচিন যায় আলিরি ইহ গতি। 

ঘব বাচত এক বোল শ্রবণ গুনত আওৎ মোহন মুখকি গতি জিয়ে 

হোত পিয় অথ নিরখ বেকে। হরথে মাতি ॥ 

(১৩৫) 

রাগিণী পুরবী-_তাল চৌতাল। 
চৌম্পা চামেলি গৌন্ধ্য রাজ বেলা মালনি মালিনে গাঁথি গুটী 

মতিম হার মোহন । 

চল সখি কুঞ্জে কুঞ্ধে পেখরাধা শ্তাম চৌন্দে কিশোর কিশোরী 
রৌে বানাও স্ুবেশ সুন্দর নটন যুউগল মোহন। 

কুপ্তে কুগ্সে পুঞ্জে পুঞ্জে ফুট কলেয়া৷ অলেয়। গুপ্রে পীক কোয়েলে 

সুখ সারী পৌঞ্চম গায়ে ডারে ডারে। 
শীতল মলয় বাত খতু বসৌন্ত টাদনিরাত রাধা শ্তাম বিহার নাট 

স্থরদাস হৃদি রৌঞ্জন॥ 

( ১৩৬) 

রাগিণী পুরবী-_তাল ধামার। 
আজুকি হোরি মাচাই ব্রজমে ব্রজরাজ কিশোর কিশোরী ঢ 

মিলি রৌজে। উট” 
আবিরা ভর মারি মার পিছুকারী খেল রামা সিট শাম 

সোক্গে ॥ 



৫৮ ফ্রুপদ ভজনাবলী। 

(১৩৭) 

: ব্াগিণী পুরবী--তাঁল চৌতাল। 

সুহা৷ বাগা নিকয় লাগ! জগ! শরীর তয় বণিক সঙ্গ বানা। 
চৌসর গরে হবে বদি বেলা চামেলিকে ফুলেনাকো! সেহেরা! বানাও 

বিচিত্রানা ৷ | 

মালিনে মালিন্ হীরালাল মতি হার পানী ॥ 

(১৩৮) 

রাঁগিণী মারোয়া__-তাঁল চৌতাল। 

গায়েক সব মিলি বিচার লেই ইয়া বাৎকো। শুদ্ধ তাই শুদ্ধ অক্ষর 
তান রাগ কি সংগত মে চরণ মুরণ সে? চর তব ওয়ার্ক কহিয়ে। 

আরু উক্তি যুক্তি কারিমে ধরে উনঞ্চাশ কোটী তান তব ধুরপদ 

বানাওয়ে গাঁওয়ে গুনাওয়ে য্যায় ছে! সো হোয়ে স্বষ্টি শ্রবন সুখ 

দ্বায়িকে | 

(১৩৯) 

রাগ্িণী মারোয়া--তাল চৌতাল। 
নিছুদিন হবি হরি ফুকারে রহা যবতি হরি নাহি কছু পাওত 

ভজনিহীন কো দরশন দিজে প্রভু দীনে দীনবন্ধু 
পাপ তাপ দুরলেয় জনম জনয কো যব এক বোল হরি আগ 

পরত রুই মান হো ওত্ত। 



ধ্রুপদ ভজনাবলী। . .. ৫৯ 

মন সংযম করকে বৈঠে ধ্যান ধরৎ গোপাল বিবেক জ্ঞান দ্বারি 

করকে ইন্দ্রিয় পাচি দ্র লায়ে। 
: তানসেনে কহত মন তবৎ অমিয়! ফল মিলে নিতু নিতু ভজ হরি 
নিতনিরগ্রন সনাতন কুপাসিন্ধু ॥ 

€১৪০ ) 

রাখিণী জয়েৎ-_তাল চৌঁতাল। 

সথন শুভ গন কর সজন গন সমেত রাজা রাম চৌন্দ্রকো শিশা! 
ছত্রা ধরাও। | 

যুগে যুগে চিরগীউ দেওতা৷ তু'হে সদা বানায়ে আসীশি কর সুর 
মুনি ফল। চারি পাও । 

ধনজন সৌম্পদ পূরৎ গেহীতের বেনা শোক তাপ নহি তু' আওৎ। 
তানসেন কহত প্রভু মহারাজ রাজেশ্বর দীন দালিদ্র ছুঃখ ভৌঞ্জন 

নরগাল হো ॥ 

(১৪১) 

রাগিণী পুরিয়া--তাল চৌতাল। 

অতি সুখ পায় ওরি যবতি হরে পিয়। দরশ ভয়তি। 

পাপ তাপ দ্বরে গেও জনম জনম সুফল তবতে। - 

ধন গুণ লাভ নেতি নেতি তেরো স্যশ গাওয়েতে। 
শ্রী আনন্দ ভক্তি পরম লায় হো৷ হুয়া শরণ আয়ে । 



৬৬ ঞ্রুপদ ভজনাবলী। 

| (১৪২) 

রাগিণী ইমন্ পুরিয়া-_তাঁল চৌতাল। 

শোঁধে তিনি তন সুখ শারি কোঞ্চকী কৌঞ্চান ভূন ভ্রমর! 
গুঞ্জন প্রেপার। 

জীওন যৌবন তনধন আধে কারী পিয়ারা কাহ! গেই ছোড়ি 
পরদেশ কেতেছুর। 

বসন্ত আওন কুতান্ত সম মান দহিয়ে হিয়ে মেরে নিছু দিন হে! 

আলি। 

কোয়েলে পৌঞ্চম বজর নাদ তরম কুলিমার মানুকার বিষধর ॥ 

(১৪৩) 

রাগিণী পুরিয়া তেলেনা-_তাল স্থরফ'ীকতাল | 

তন্ দ্রিম দ্রিম তা না না না ওতানা ওতান। দের দের দের দের 

দেরন! দেরনা তাদিয়। না আরে দিম্ দিম্। 

ধেতেলে তেলেন! তৃম্ দের দানি তদ্দের দানি তনন দেরেনা দেরেন! 

দের্ন! দের নাইরে দিম দাআানি দিম দিমৃ। 
সুর সপ্তক কর ত্রিসপ্ত পূর ভেদ ওড়র খাড়ব কর সম্পূর্ন ভবত 

পুরগি বেদ্যা। 
গাঁওত নায়েক গোপাল বাজৎ মধুর রবার সিতার! বিন দ্রিমিকে 

ঘিযিকে দেরনা দিম দা আনি ধিম দিম ॥ . . 



ধ্রপদ ভজনাবলী। ৬১ 

(১৪৪) 

রাগিণী পুরিয়া__-তাল চৌতাল। 

শিশ! ছত্র শে হা মুকুতা শ্রবণ কুগুল ভাতি। 

মধুরা কিরীটা বত নাউরি গজমতি মালমে য্যায়ছে খেলে বিজুরি । 
সাম দান ভেদ দৌও ঘৌগেধর ধরণীধর আবি সী! ডরণে লাগি 

তেনেবার এনেবা। সোমালায়ে ওরিরে।' 

যুগে ষুগে রহতু শাহ যবতু চৌন্দ্র স্থরয় রাজ তাবত বৈঠে সিংহাশন 
রাজ বাজেশ্বর হোকে। 

দেওতা তঁহে সুখে লায়ে বানায়েচের চি্নঞীউ আকবর শাহ শহে! 
সুজ! সুজানে সুৃহানে নেইরে অপতু নেইরে তুহানে বানে ফিরে ॥ 

(১৪৫) 

রাগিণা পুরিয়া-_-তাঁল চৌতাল। 

তেরহি প্রেম মুহাছবে পর জ্যোতি নেহারে বিশ্ব! মাতিয়। নৌন্দা 
পরম গুণ। গাওত। 

পরমেশ্বর পরদেও জগন্নাথ জগপাল জনার্দন জগপতি পর শাস্তিদাত। 

তু হোওত। 
প্রেমমায় প্রেমাগার অনস্ত। নিরাধার আদি রূপ অজ বিভু অনাদি 

অনত অসীম! দেও দেবেশ। 

তানসেন কহত প্রভু গোপাল গুরুদেও গুরু বন্ধ সনাতন অন্তদিনে 
দীনবন্ধু পাগন ছায়! দেকে মন হিঞ্চ পুরৎ)। 



৬২ ধ্রুপদ ভজনাবলী । 
(১৪৬) 

: দ্লাগিণী শ্রীরাগ-_তাল চৌঁভাল। 
ডারি তম্ম ভূখন গঙ্গা শেখর বিরুপ শিও যোগী আড়ম্বর মিলে 

ডমের বাজৎ ফুকৎ ফনেশ। 

যোগে যুগতি গাতা শিউ সৎ স্বরূপ শন্বর শ্বেতক্ কঞ্ঠাওর নখ 
নগ্ন বখব রাজিৎ পদ্ম আসন ধ্যান ধরত মুক্তি রূপ আওতারি ॥ 

(১৪৭) 

রাগিণী শ্রীরাগ-_তাল চৌতাল। 

হবি কে জান লীলা তেহারি তুই অনাদি অসীম বিভূ আদি 
জ্যোতী আদি শাস্তি আদি ওন্ত পরমাত্ব। পরব্রহ্ম পরদেও পরমেশ। 

যেগীশ্বর যজেশ্বর সত্যত্বরূপ সনাতন বিশ্বাতর বিশ্বদয়া নে রূপ 

নিগুন। সগুণা ভ্রেগুণা মহেশ। 

অনৌন্ত আকাশ অনৌন্ত পত্তন অনৌন্ত আগন গ্রহ উড়াগণ 
অনৌস্ত সথরয় অনৌস্ত চৌন্দ্র অনৌস্ত অনৌস্তা মহাকাল । 

হোত পরমানন্দ নৌন্দন আনৌন্দ গাও তানসেন হরি গুণ গান 

প্রেয়েম পিষৃথা পিওৎ প্রানেক ইয়েশ ॥ 

(১৪৮) 

রাগিণী শ্ীরাগ--তাল চৌতাল। 

বম অরথ কাম মোচ্ছচার বেধাফল বেধান বিধাতা তুই অনাদি 
অন্ত অপার আগহ অসীম অতুল আনন্দ রূপ তুঁই। 



ধরপদ তজনাবলী। ৩৩. 

নিত নিপট নিরমল নাথ গুধে শীস্ত সুধীর বর জ্ঞান জ্যোতি 
'উদ্বোৎ জগৎ জ্ঞানে ন জান মুনি খধি জপৎ তপৎ নিছুদিন রে। 

শৃন্যে সাধে জলস্থল আকাশ পাতার রসাতল নদ নদী খন পাহাড়ি 
ময়দান ব্যাপক তু'ই চরাচর। , 

যুগে যুগে জপৎ বেধাতা৷ যোগীশ্বর পঞ্চানন পঞ্চতাঁপ আফ. ভাগ? 
হরণে তাপ মহাতাপ জ্যোতী জালে জগত আলে মনীকি আধারি 

আলেরে তানসেন ভজন বিহীন সে দুঃখ দালিদ্রা সদা তৌগ্জে হর 
সসৌক্গত গায়েনে শ্রীরাগে ॥ 

(১৪৯) 

রাগিণী প্রীরাগ-তাল ধামার। 

কমল! সেবিত পাগন কমল দিজে মুঝ প্রভু দিন শরণ। 

তৃথিত চাত্রেই সম পিয়াসী প্রেম বরখি কিজে শীতল প্রাণ। 

হোও জগত প্রাণ বিশ্ব মোহন ভকত বচ্ছল শান্তি দাত1। 

তানসেনেকো! প্রভু যশোদ। নৌন্দন কিজে কৃপা হবি রাধারমন ॥ 

(১৫০) 

রাগিণী গৌরী--তাল ধামার |: 

নিপট লম্পট শঠ মুরারি বয়!নরে ললিতাতিতরগ ঠাঁমে পট পি়ারে। 

কালীন্দি তট বট বিহার সেঁ। নটবর নাট কি খেলে গোপবাল। 

শ্াম 



৬৪ ফ্রপদ তঞ্জনাবলী |. 

(১৫১৯) 

রাগিণী গৌরী-_তাল চৌতাল। 

গ্রাণেশ্বর প্রাণারাম গোপাল যশোদ। বাল মধুস্থদন কৃষ্ণ কেশব 
কংসারে মথুরেষ। 

নও নটবর কিশোর বাজ গোকুল চৌন্দ্ ব্রজ বিলাস রসিক নায়র 
রস বাশ নওসাজ নটি বেশ.। 

কালিন্দী তটবন বন্ বংশী ধুনন মধুরা তান ব্যাকুলা ভে'ই গোপ 
নারী ভেটত সব মদন মোহন । 

তানসেন কহত প্রভূ প্রকট চরিত মোনোহর যাকে রটত ব্রজ 
লীল। মধুরা মধুরা আশ ॥ 

(১৫২) 

রাগিণী চিত্রাগৌরী--তাল চৌতাল। 

তুঁহি নিত্য নিরৌগ্রন নিরমল পরব্রন্ধা পরম পুরুখ পরমানদ্দ 
পরমাগতি পরম মুক্তি। 

পাপতাপ হরণ নিত্য সনাতন মঙ্গল নিদান বিশ্বান্তর বিশ্বনাথ 

বিশ্বশক্তি। 
অপারম্পার অশরীর তুহি'অকাল সকাল ত্রিকাল ব্যাপী খপুরুখ 

' পুরু প্রধান অজিত অনাদি অথ প্রতাপ। 
তানসেন কহে তুহি অনাদি তুহি অনন্ত এক তুহি পুরাণ পিত। 

ধাতা তৃহি হো৷ গ্রক্কৃতি পরম ভাক্তি ॥ 



ধ্ুপদ ভজনাবলী ৬৫ 

(৯৫৩) 

রাগিণী আহেরী--তাল চৌতাল। 

জয় গোপাল গোবরধন ধারী, রাধারমণ কালীয়! দমন ভও শহ্বট 

ভয় বারণ কংসারি। 
জয়তি ষযূন। জল বিহারী, মাধব মথুরেশ নিন যশোদা নন্দ 

আনৌন্দবরধন কাঁরী। | 
মৃদু মধুর মোহন হাস কৌটী ভান্ু মান পীতবাস, গরবন ফুলমাল 

শোহত, গুপ্ত অলে মধু পিয়াসে। 

শোহে ওপ্জন নট খৌগ্রন নইন রৌঞ্জন গোপিনী মোহন তকত 
ৰচ্ছল প্রভু তগবাঁন তানসেনে কো। চিত মন প্রাণ হারী ॥ 

(১৫৪) 

রাগিণী মালিগৌরী-_তাল চৌঁতাল। 

নারায়ণ নিরৌগ্জন নাথ নাথ দীন বৌঞ্রন দীন স্মরণ কৃপাসিন্ধু 
বাস্ুদেও মহেশ। 

নিত্য সত্য সনাতন আদি অনাদি অনত রূপ পরম পুরুথ পরম 

ধাম শুধি সাধে মল নিদান দেবেশ । 

মীন কুরম বরাহ আদ নৃসিংহ বামন দ্ধদেও পৃর্ণব্রহ্দ গোপন্নপ 

কন্দাবন আওতারি। 

তানসেন কহত প্রভ্ ভকত বচ্ছল ভগবান কিজে কুপা অধম দিনে 
হদেশ ॥ 



৬৬ ঞ্্পদ ভজ্নাবলী | 

(১৫৫) 

রাগিণী জয়প্ত্রী--তাল চৌতাল। 

প্রথমা মৌপ্রন করি আন্মান গৌঙ্স। যমুনা সরস্বতী নর্খাদা সিদ্ধ 

কাবেরী কৃষ্ণা! বেণী। 

যপ তপ যোগ ধ্যান বেদা পুরাণ আধঘান চিত্ত শোধ নাহোনেছে 

বিকলায় যাতে । 

তীরথ! ভেমন সাধু সৌঙ্গম হরি গুণ গান প্রেম সাধন ভজন পৃজন 

ধ্যায়ন করত যপ নিছু দিন। 

+তানসেন কহত বোল তজ মন গোপাল পরমানন্দ পরম ধাম 

তবৎ পুরগি কাম? 

(১৫৬) 

_ব্বাগিণী ধবলেপ্ী--তাল চৌতাল। 

জয়তি জয় জয় জগ বৌন্দন রাধারমণ ভওভয় হারী বাসুদেও 

দেওফী মুত নটবেশ । 

গোপী বল্পুহ মধুরেশ্বর যাদব যজ্ঞেশ জমুনা জল বেহারী ঙ্গিকেশ। 

মুর শাশন কৌংস হারি কেশী মথন কালীয়াদমন শঙ্খ চক্র গা 

পদ্ম কর মুব্ললী অধব ধারা। 

' ভানসেনেকে। প্রভু ভকতবচ্ছল দয়ানিধি কিজে কৃপা রাধা 

বেলাশ ॥ 



্রুপদ ভজনাবলী । ” ৬৭ 

(১৭) 

রাগিণী ধানি--তাল চৌতাল। 

সুখে মুহা মুকুর রতন জাড়িত বইঠি বইঠি পেখতু সুড়া নাজান 
তুতা সমন দৃতা পাইন্থু পাইস্ু ফিরা । 

বিলাস দেহ বিলাস গেহ বিলাস বেশ বিলাদ কেশ অগ্ন পরথ 

ভম্ম শেষ এয! গতি তেরা । | 

দার বৌন্ধ সুতা, দরশ প্রাণ পুলক যাত বিষয়া আশ কাম পিয়াস! 
জানিয়ে সব গরল দারণ। 

তানসেন কহত মন ছোড়ি কাচ সেব রতন লেত৷ হোরি পগন 

ক্ষরণ ভও করণ ধার ॥ 

(১৫৮) 

রাঁগিণী শ্যাম--তাল চৌতাল। 

রে সধি শ্রীমৃহা' মোগুল নইনা মে পেখন্ত যব মন প্রাণ যষুন। 
বারে বছ' পুন না মিল শূন্যে প্রাণ শূন্যে মন গৃহা ঘুমে আই। 

পরঘট যমুনা তট বংশীবট বন নেহারি ঢোড়ত সব বৃন্দাবন লো 
পিয়। লাখি। 

তরু গৌগ্রন অঙ্গ ভূখন সরম তরম মরমে মোছি গৃহ! ধরম ভারি 
সব শ্যাম সুন্দর আস। 

তানসেন কহত প্যারি তম ধন্যে এয়৷ জগমে ত্রিলোক মৃগধ 

যে! রূপে সে হৃদি পাই । 



৬৮. গ্ুপদ ভজনাবলী। 

ল্রত্দন্নী ল্্লা্গ ॥ 

১৫৯) 

রাঁগিণী ইমন্-_তাল চৌতাল। 
গর! গর! সুন্দরী শ্তাম সোহাগিনী বৃন্দাধন বিলাপিনী ধনী রিবে 

রিঝে পেখনি শ্টামধনে কালিন্দীকা তট নটবর ধিহারী বনচারী যছ্ুপতে 

যছুনন্বন আরি বংশ দন্ুজ নিধন কারী মাধব মুরহরি । 

চৌম্পা চামেলি জাতি যু'থ গন্ধরাঁজ নাগ কেশর গাঁখি মাঁলা ব্রজ 
কুঙারি ভেটত শ্রীমধুন্দন লক্ষীপিয়। দরশন বর পিয়া দরশন সে 

আওরে নারী। 

কালিন্দিকুল নিপট নাট করতে হো৷ গোপাল বাল রাখাল সৰ 

সঙ্গে আরে রৌক্ষ খেলে নীরে তীরে সবু' কালীয়ে। 
নারায়ণ নরপালক নরোভম নরনায়ফ নাথ সনাথ গতি ব্র্জ বায়ুরকে 

বিলে আত। 

(১৬০) 

রাগিণী ইমন্--তাল ধামার। 
যদ ছকি গোয়ারিণে আতি যৌবন হাসত মুছকাত রুচি হোক 

বৃহৎ । 

'নয়নন কোরূপ যোমান মদ তরুণী পিয়াকে মাধ্যে সে! যৌক 
মদ হাতি ঘশছকি ॥ 



ধ্রপদ ভজনাবলী। ৬৯, 

(১৬১) 

রাগিশী ইমন্-_-তাল চৌতাল। 

তুয়া কেছে। পায় নাহিহো৷ অপরাম্পার কারে কারে থাকে আচারজ 

ষপ তপ সংযম ভক্তি ব্যবহারপঁয়। | 

সামবেদ খকবেদ যজুরবেদ অথর্ব ন! উরা নিতি নিতি ফুকারে 

রহু আগম নিগম অগোচর নিরৌক্কার 
পুণে ইন্দ্র চৌন্্রাবরুণ সবের ত্রন্ম না শুঝেও বুঝেও সুরলোক 

নরলোক শ্িছালোক পাতার । | 
তাঁন সেন কহত প্রভূ মূ! হাম নজানে মহিমা অপার তেরো 

অনাদি অনত মহাকাল নিরাধার ॥ 

(১৬২) 

রাগিণী ইমনকল্যাণ-_তাঁল চৌতাল। 

এছো হ্যায় দোয়ারে বন্দানিওয়াস্নিকে। জপ ইন্ত্র আদ স্কুর নূর 

নি ধ্যাত্তরে পাওয়ে যন বাঞ্চিতা ফণ চার। 
সব দুঃখ আর দারিদ্র দবণে কোতু'ই এক মাতঃ বিদৃছিদব সকল 

স্থখ সম্পাতি কর দয় দিজে মোহে তুম 'করণী হো জগ নিস্তার। 
তুঁহি জলমে স্থলমে তু'ই ব্যাঁপিকে। তুই রচ সংসার । 
য্যায়ছি কৃপ। নিদ্ান দুজনেহি তুয়া সমান তে রোহী আশদাস 

নওলে কিশোর কে। আধার ॥ 



৭৪ . গ্রপদ ভজনাবলী 

(১৬৩) 
রাগিণী কল্যাণ_-তাল চৌতাল। 

উত্তম মধ্যম নিকট ত্রেই অঙ্গে সংগীতাতে কহিয়ে হেতে শুদ্ধে 

শানে জীয়ে ধরিয়ে তব করিয়ে নানাপ্রকারণ বাখান মহাজন আগে। 

থে গায়েনে বাজায়েনে নৃত্যকারিণে হোব! যে রাজা বিরাজ মন 

করসে নিকয় লাগ! ॥ 

(১৬৪) 

রাগিণী কল্যাণ_-তাল চৌঁতাল। 
ভজ তল রে মন শ্রীকৃষ্ণ বাস্ুদেও দেওন কি দেও নারায়ণ নরপাল 

নিরৌগ্রন দ্রীননাথ দীনবন্ধু কপাসিস্ধু করুণা নিধি শান্তেধাম। 
যোগী জপৎ তপৎ করৎ যুগে যুগে দেওন মুনি বাশিষ্ঠা সনকাি 

ব্যাসদেও পরমাত্ব। সমাহিত রহৎ পেখৎ জ্যোতী পরম 

জল স্থল মারুত ব্যোম আকাশ পাতার জৌঙ্গম সচল অচল সবিতা 
ভূধর সিস্ক অগাহ অপার। | 

এক সৌরা করৎ গান আউরা সৌরা ধরৎ তান অখৌও। প্রচণ্! 
্রন্গাণ্ড সব মিলি গাওৎ আনন্দ বিভূগুণা মিলায়ে তান তানসেন গাওৎ 

প্রাণভরি ব্রহ্মনাম ॥ | 

(১৬৫) 

রাগিণী কল্যাণ__তাল চৌতাল। 
কুঞ্জানা নিকবই আধা আধা ডোলি চলত রাম! আপন! মন্দিরা । 
নিশি গৌয়াই কৌস্ত অয়ে রাই যৌবন মদ্মাতি প্রেমতারে তারে ॥ 



প্রপদ তজনাবলী | ৭১ 
(১৬৬) ৃ 

রাগিণী ভূপালী-_তাল চৌতাল। 
প্রহর আনন প্রসুল্লা বদন প্রসুল্া চুড় শিশ! শোহন বনফুলি হারে ভূখন পাতান্বর ধার অতে অপূর্ব । 
শ্রবণ কুওল মৃগয়াকতি নাশা মুকুতা উর ভাতি গাগ পাজনী মধুরা বোলি হোজাত বীনহীন গর্ব । 
্রীমূহা চৌন্দ কোরঙ্গ নাশা নইন! পোষজ পলাশ ভালে তিলক 

লিলাটে চৌন্দন বনি শোহা ক্যায় মনোহারি। 
মধর যুগ মধুর হাস কোটী তান পরকাশ দরীনহীন তানসেন কো 

দীনবন্ধু হোও তুম সর্বব । 

(১৬৭) 

রাগিণী ভূপালী-_তাল হুরফাকতাল। ৃ 
চস গগনে মারু উড়াপতে উড়া সঙ্গি হীয়৷ মতি দ্যোতী রঙদ 

জাড়িত অন্বর শোহে ক্যাইছি মনহারী। . 
গ্রহগণ ছোড়ি কিরণ বিশ্ব তাঁওন ছায়ে মহেশ গুণগান খাঁওং 

অবেরাম আনৌন্দে হোয়ে মাতোয়ারি। | 
চছ দিশ দিশাপতে কণক দৌগুধর নত চৌন্দ্রতপ ঝলকিত মনি 

বালর। ণ ও 
বিশ্ব সিংহাসন পরি বৈঠে বিশ্বরাজ জগজন কর পুজন আনৌন্দে 

প্রেমতারে তানসেন ঘাত বলিহারি ॥ 



৭২. গ্রুপদ তজনাবলী । 
(১৬৮) 

রাগিণী ভূপালী--তাল ধামার। 

শীতল মলয়জ টাদনি বারন! মদন বাসর মধু আইয়ে। 

মদনমোহন প্রাণ প্যারে দৌছ ছু পেখ প্রেম পুলকে 

কুপ্জে কুপ্জে মদন ভূঞ্জে কোয়েল। সুখ সারি ভ্রমরা গুঞ্জে ! 

স্থীয়। নাপৎ বীন তানে আনৌন্দে নৃত্যত রামদাস ॥ 

(১৬৯ ) 

রাগিণী হেম (কল্যাণ+ছায়)__তাল চৌতাল। 

বৈরাগী ভেই সকল সুখা সৌম্পদ ছোড়ি ধর কর হবিনাম সার। 

বৃন্দাবন গহন কানন, ঢোর ধীর সমীর পুলিন, যমুনা তট বংশীবট; 

কাঁলীয়াদ্বমন কেশী ঘাঁট বাঠ ভ্রমণ কর বার বার। 

মধুকর বেরতি মধুকরকে মিলাও রোটা দোয়ারে দোয়ারে? ওয়ারে 

ওয়ারে হরি হরি ফুকার। 

যমুন। বারে পীয়াস দুর, দ্রমচ্ছারে বাস কর, ডোর কোপিন পিনহ 

তানসেন গোপাল, গোবিন্দ দরশন কর বার বার।॥ 

(৯৭০) 

রাগিণী কেদার_তাল চৌতাল। 
শুত দিন শুভ ঘরি করি বরথে গাঁইট সাধে ব্রন্জাকে দিন পর মাণ। 

অস্লরীয়েনে গাঁওত বাজেকো বাজোওর নত্যত বৃত্যকারা আনদ 

হুলাশন আন। 



প্রপদ ভজনাবলী।! . ৭৩ 

ধনুক দাড়ে রবি শশি গলা কিরণ জ্যোতি তওলে তওলে তাহে 
মাধ্যে বৈঠে কিনি দ্বিনি গুণীয়ান রতন কৌঞ্চন বছ দান। '. 

ইহা শীশ দেবেকো চিরঞ্জীবেন। আধিক জীউ হুদি মহমদ খা 
সুজান ॥ 

(১৭১) 

রাগিণী কেদার--তাল চৌঁতাল। 
শিউ শক্তি রূপ স্বরূপ অনুপ ধরে কৈলাশ সখ নিওয়াস। 

শিশা গৌন্জা। জটা জুট খুকুট বেণী বাঁজিও উরু ব্যালে যুক্তা মালা 
দে করে বিলাস। 

বাঘাথর পীতাদ্ধর কর ত্রিশূল আউর। পরণগ্ তন্ম আঙ্গ কেশর 

বাস। 

হোত তেহার দাস জনম জনম জনম কো। কিজে কৃপা কর দিজে 

তক্তি আনদ প্রকাশ ॥ 

(১৭২) 

 ব্রাগিনী কেদার--তাল ধামার । 
গুলালে রৌঙ্গপর থেলে রাঙ্গা পাটল আবিবা পিছিকারা ভারি 

ব্রজ রাম! আনৌন্দে খেল হবি! 

বাজত বান মৃদঙ্গ বাব ডক নাচত ব্রজাঙ্গন1 গায়ে গারী। 
মদন মোহন মোহিনী প্যারে, ডোলৎ রৌন্গে সখিয়ান সৌক্গে। 
তানসেন গায়ে বাজৎ মধুরা ধেৎ ধেংধে ত্রিগন ধেৎলাৎ ধুষ 

কিটি ধাক্ ধের্ভা তাতা থুন থুন'কিটি তাক কিটি তাক তেত্তা তা 
ধেটে কেটে তেটে তেরে কিটা গদি ঘিন! রো৷। | 



ন্ গ্রুপদ ভজনাবলী ৷ 

| (১৭৩) 

রাগ্সিণী কেদারা--তাল টিমেতেতাল!। 
মেঘ! সম রূপ পেখন নিপমূলে য্রহী অধরণা তালে তিলক 

বিদ্বাধর পর পরছন মোতি গোপালগুরুত্রন্ম যশোমাই বালক। 
' মাই শিশুদিন হিয়াপর বখত চহত শ্রীমূহ৷ ঘড়ি ঘড়ি গলছন রাখ 

জআখপর বাধ প্রেম ভোবে জগতকে। প্রাণ যে জগ পালক 

(১৭৪) 

রাগিণী হাম্বির-_তাল চৌতাল। 

কোর বরষে থু হোয়ায় মোবারক ইয়! হায় ইয়া! জে কোচোন্দে 

ষো দিন দিন হোও ছিনছিন্হো আর বলায় হোওতে তোমরি সরস। 

এক ছত্র রাজকর যোলুগন্জ৷ যমুনা! থির হর বড় সুখ পাওয়ে 

দ্বারিদ্রভাজি জাত দেখত আতাহি দরশ। 

আনৌন্দে.মঙ্গল গায়ে বাজায়ে রেজায়ে গুণী দেতা আছিব বাদ 

রৃহাসে রহাসে। 

শীহ আলমগির জগর পির দোস্ত ছাত দুশমন যাঁরে তরাসে 
তরাসে ॥ | 

( ১৭৫) 

রাগিণী হাম্বীর-_তাঁল চৌতাল। 

আচল রাজ রাজেশ্বর হো হরি শঙ্কটহারি ভক্ত সিদ্ধু পরওয়ানে 

তারক বর্গ । 



ধ্রপদ ভজনাবলী। এ 

অ?খোঁও ব্রহ্মা সচল অচল জীওগণ গ্রহউড়া চৌন্্র হরর অনিল 
অনল বরুণ সপ্ত সিন্ধু সপ্তন্বরগ তোর কর্ম । 

আনৌন্দে মঙ্গল গায়েনে জগবাী তারক ব্রন্ষনাম গোপাল 
গোবিন্দ কৃষ্ণ কংসাঁর। 

তানস্নে কহত প্রতু আদ মাধ ওন্ত তুহি অনন্ত অনস্ত বহাকা্ছ 
অননবুদ্ধে ক্যাছি জান তেরি মন্ত্র ॥ 

(১৭৬) 

রাগিণী হাম্বীর-_-তাল ধামার। 
ব্রজবাজকি হায় ময়ুরিনা নাচ কোয়েলে বোলানা, পঞ্চম গান। 

গৌকুলা গোপকুল। ব্রজকুল আকুল1 যমুনা উলটি নেহি 
বংশিধুনে। | 

যশো মাই নৌন্দা ত ইগেও অন্ধা' গোপীনী রোতে হ্থায় ভানু 
দুরারী কহে তানসেন বিবহা হুতাশন হো৷ তুম প্রভূ সবাকে! প্রাণ । 

(১৭৭) 

রাগ মেঘমল্লার--তাল চৌতাল। 
নিলাগ্তন রে বরণ পিঙ্গ লোচন স্ুকেশ সুবেশ আত সুন্দর বচন 

কামিনী মন হরে। 

ইন্দ্র চাপ তড়িত গুণ কর বরখাধার বাণ শ্বাস ভীম। প্রতৌঞ্জন 
সাথ কারে। 

জলদ তীম মাতঙ্গ চটি আপপিয়া স'য়ে নৃত্যত মুর চাব্রকি 

দ্াছুরা করত শোর । 



৭৬. ধ্রপূদ্ তজনাবলী। 

পঞ্চবান বান বিদুর মেঘ বাস সুন্দর গরজ ঘন বরখে ঘন বরখা 

ধাতু গাওৎ তানসেন ॥ 

(১৭৮) 

রাগ মেঘ--তাল ধামার। 

আজুরে বাদর নিছু দাঁমিনী দমকত পওন চটি মেহা দিশ! ছায়ে। 
উমডে গুমডে ঘন অবেরাঁম বরথণ তীম গরজন কৌম্পে মেদিনী 

ৰাছে প্রলয়কার। 

গায়ে আরিয়ারে বিশ্বা র্ু মগন নীরব জীওগণ দাদুর বেশকে। 
এয়ছি বয়ন! প্যারে কর অভিসারে নাথ ব্যাকুলা তেই কুপ্রে বৈঠত 

জোরি বাট নেহারে ॥ 

(১৭৯) 

রাগ মেখমল্লার--তাল তেএড়া। 

পাওষ খতু পাওরে বাদর উলাঁয় উলায় ঘন ঘোর গরজন বুন্দেসা 
ঝরি লাওৎ দামিনী কৌধৎ রন আধেরি সুবৎ নকরে। হায়। 

দাদার মোর সোর করত চাত্রেক বিল্লি ঝণকার পত্বন ঝঝকৎ 

ঝকোরৎ তরু তোরৎ পাপিয়া পিক টেরৎ হ্যার। 

কোকিল কোকিল চকোর চকোরা করোৎ কল্লোল ক্ষদ্যোৎ 

জ্যোতি উদ্যোত এসব বিরহিনী কে। সাঁর হ্যায়। 

চঞ্চল চপল অতি চপল। চমকিটছ দিশ হবিৎ মহী পরিৎ আগম 

অপর অগর হায় আনন্দ কিশোর ধন্য ধন্য কালী মেঘবরণ তিনকে। 
সণ গান করত নিছু বাসর হায় ॥ 



ধপদ ভজনাবলী। খ্খ 

( ১১৮৪ ) 

রাগ মেঘমল্লীর--ভাল ঝাপতাল। 

সাকে জাকে জানে জগত মান অয়ছো শাহেজাহান জগজীত | 

যশে। যাকে তেছলে।ক ভবপুর রহত কহত কবি মণ্ড লাছ সংগীত । 

সকল সংসার কৌদই পকল বিদ্ধ আব আব মান তেরি ন গুনিন 
তুমহি তুমহি রহৎ। 

রাজ লীনে কহ গুণ সেন সাহেব কি রানী সানি তঁয়া গুণ গায় 
নব সবুরন কে লিখিত ॥ 

(১৮১) 

রাগ মেঘমল্লার-_তাল ঝাঁপতাল। 

মগন রছ'রে দালিদ্রা কৌউনা ভরে যে! নিবৃন্দকে মনমে তু'নে 
টবে। 

ক্যা ভয়ো। যো৷ ভ'য়ো ছত্রপতি নরেশ মহারাজকে প্রসাদ পায়ে 
বিন1 ওঁর বিপদ সাগরে কৌন পার করে। 

ইহা! কলুমে তো যুধিষ্ঠির এক পলতো সংসারমে তরে ইয়া সংসার 
কে দেও কল্পতরু কল্পতরু কি সত. 1রজ করে। ূ 

যব হভে হরি চন্দ বলে ইন্ত্ররঘুনন্দ কিরৎ কি কউ সমসারমে তার 
পূরব দিশাঁশে1 পচ্ছিম কো উমাস্থর দেবেকো। রাম দেন আনন! করে 
'বীর ভাঙ্কুক নন্দন কটত ছুঃখ দন্দ ফন্দ ইয়াছি সে৷ তানসেন বিনতি, 
করে। 



০ ধ্রুপদ ভজনাবলী। 

(১৮২) : 

রাগ মেঘমল্লার--তাল ঝাঁপতাল। 
আনদ বহরে সুখ পরিবাদ কি করৎ পুরণ কাম ইন্দ্রাকি দশ 

দিশাপাল। 

খধি সিদ্ধিকে। দাতা তই হে! বিধাতা চত্রপতি নরেশ সকল গুণ 
সাগর অসীম! পরাৎপর এক মহান্। 

ভূম মহান পর্ ধরনীধর বর ধুরদ্ধর ডর অনুর! সুর নর ভূজ 
প্রভাপ তাপ পাওয়ে। 

তানসেনে কহে যুগে যুগে বাঢ়ত করৎ আশীশ দিল্লীকো। অধিপতে 
'লাকবর শ। 

(১৮৩) 

রাগিণী দেশমল্লার-_তাল চৌতাল। 
মহাদেও শস্তু পশুপতি গিরিজাপতি গুণ নিধান। 

ধূরজটী ব্রইলোচন পারবতি আধরৌক্গ এহ। জান ॥ 

(১৮৪) 

রাণ্িণী দ্বেশমল্লার-__তাল ধামার। 
দেখত উঠ ধাই ব্রজবাল রঙ্গভরি গাগবি। 
ঘের লিও মন মোহন পিকে! নাগর ॥ 

(১৮৫) 

রাণিণী দেশমল্লার--ভাল ধামার। . 
ধশোৌষতী মাই গোপালে খিলাওয়ে ক্ষীর সর নবনী চাদ মুখমে 

দায়ে। 



ধ্ুপদ ভজনাবলা । ১০ 

আধ আধ তাষী কানু হাসি হাসি মাভারি নেহারে চুলই ঘন ধন 
চাদ অধর। 

10১৮৬) 

রাগিশী দেশমল্লার-_-তাল ঝাপতাল। 
সধী শাওনকি রয়েন্ ক্যাছে কটত নেহি হাঁমার বলম পর 

দেশ ছাও। 

উমাডে ঘন ঘোর টু ওর বরখত ঘোর দমকে দামিনী হিয়ারে! 
রাও ॥ 

(১৮৭) 

রাগিণী সুরটমল্লার--তাল ঝাপতাল। 
হরি পিয়া বেও মন্দিলয়া পদ্মালয় নারায়ণী রমা কমলালয়া। 
যোগেশ্বরী যোগমাতা বত্রিলোক পুজেত। বৈষ্ণৰী মাধবী কমলা। 
বেওমা কৃতাধ! লক্ষী ইনিন্দির৷ অনস্ত। নিরাধারা৷ কমলোত্তবা । 
শ্রী আনন্দ কিশোর সেবককেৌ৷ দেহ অতয় তু'হি মহালয়। ॥ 

(১৮৮) | 

রাগিণী সুরটমল্লার-_-তাল চৌতাল। 
কাহারে গোপাল নৌন্দলাল যশোদ! দুলাল ব্রজন্গনা প্রাণবন্পহ 

রাধারমণ মদনমোহন কংশশাশন মথুরেশ হরে। 
গোকুল ছোড়ি কাই! গেঁই কাহা নন্দ যশোদ! মাই কাহা গোপী 

ব্রজবাল কাহ! পীন়্। প্যায়ে। 



৮ ফ্রপদ ভজনাবলী। 

কাহা বংশীবট কালীন্দিতট ধীহা নওনও বিহার রি কাহা 

গোবর্ধন বংশী ধুনন যমুনা! উলটী মধুর! বোল। | 

তানসেন কহত নিঠুর কাহে ছোড়ি ব্রজপুর অব মধুপুরী রা 

নাওরী এইছ। ধরমতের ॥ 

(১৮৯) 

রাগিণী গৌড়মল্লার--তাল চৌতাল। 

এক আচারজ দেখ মাইরি যুগ ভান সপ্ততারে কাহা তা মাধ্যে 

শশি রাছ গেহ উপর আয়। . 

আউর চার কমল পেখ বিবেহানল সে যুগমে ললন সো পহেরে, 

পরস পর মিলে দে অনেক সুখন সে পায় । 

(১৯০) 

রাগিণী গৌড় ব। গৌরমল্লার-্পতাল চৌতাল। 

ওমাড। ঘোমাডা আয়েরি ঘন যেতে তেতে শ্ঠাম সিইভাবরণ আউ- 

রন পিত। অতিশো। হা এ। 

.. শ্বন গরঞজন তুর ও পান তুরত জলধর বরখাত পাওন চলত হলত 

পান ভিদ্দেতে বদন কমপত তন দাদার বোলত তই ওমাডা৷ ঘোমাড1। 

ভোম। মন্ ডলে! পর হর আইলেলে আই ইন্দ্র বরুণ নিকর ধাওএ 

্ চর্সিক পিক মৌরা সোরে বিষর বান করাও উরি সহ! 



ধ্রুপদ ভজনাবলী । ৮১ 

(১৯১) 

রাগিণী গোৌঁড়মল্লার--তাল চৌতাল । 
তায় নয়নাঁষে মান কামকি ঘটা অয়ছি উমাডে আই। 
পলক ধুলি সোই গরজন .চঞ্চল দ্রিত ওন চপলাছি কৌধৎ আসো- 

হাই। 

আউর। বরণ ধুর আছি তাহে বক পন্থি তারণ কি জ্যোতি বিশ্লনছি 

মান্থু ভ'ই অরুণ জের মানু ইন্দ্র বধূ পাতি সোহ্যায়। 

পান পরশ বুঁধেনে সে? মহন্মদ শাহে পিয়াকি ইঞ্চা বরষা আই । 

(১৯২) 

রাগিশী মল্লার-_তাল চৌতাল। 
শ্তাযাছে ঘন শ্াম উমাডে ধুযাডে আওরি মন্দা মন্দা মূলিতানে 

গগম ঘোর ঘহরাই। 

ইতে জলধর বুঁধ উথে সুধা বরথাই ইতে চপলা উথে পীতাতর 

পঁহ বাই। 

তাছুই মকত মাল গলে ইতে রাগ পাতি দেখ উতে ধুর ওয়ারে 
ইতে গরজ সরসায়ে । 

এ টৈহে। মরকত তান তানসেনে প্রভু পায় অরণ বরণ বাগ. রাত 

লাল পাঁগপহ রাই ॥ 

(১৯৩) 

রাখিণী মল্লার--তাল টিমেতেতালা । 

বিচ্কুরিয়। দমকি চমকিত! বেরহী নাগরী মেঘাঘর ঘোর গরজত 
ঙ 



৮২ গুপদ ভঙজনাবলী | 

বরখত বুমে বুমে অবিরাম 'পত্তন শ্বীস বায় কৌধবৎ তোরফং 

তরবর। 
প্রপয় কর্ ভীমকর্ ঘোর প্রতঞ্জন মথই ভূওন অনল পরজ্বাল বাডব! 

অনল দগধাই ভূচর। | 
গরজ গরজ ঘোর ভীম! কড়নাদ মুরছাও ধূরওয়াকে গগন আধা- 

রাই মৌরা দ্লাঢুরা বোলে । 
তানসেন প্রভুতেরো মহিমা! অপার কেছে জানে প্রলয় স্বজন 

কর্কি পলক্ অলক অপার ॥ 

(১৯৪), 

রাঁগিণী পুরাণী মল্লার-_-তাল চৌতাল । 

বিন্দ গিরি ভত্তন বানাই বিন্দু বাসিনী কীহাই সুরল আয় ছিরনারে 

মন বাঞ্চিত ফল সব দায়ে। 

সাওন সোহাওন মে শোভিত. গগন বরণ বরণকে বাদরজসু চিত্র 

বিচিত্র বসন পৃজনহিৎ ইন্দ্র মান্গুল্যায়ে । 

শীতল মৌন্দ ন্ুগৌন্ধ ধূপ খোদ্যোতি দৃতি দ্িপ মালিকা যা 
দেখায়ে যোর সোর সুরনায় বিল্লি ঝবনকাঁর ঝশঝ গরজন ঘন ন ওবত 

বাঙ্গারে বরষণ নত গঙ্গাধার অখহোয়ায় দারিনী দমকায় আরতি 

দরশাছে। 
কহত নওয়ালে কিশর আর়সো খলন দু ভূয়াপর যাকে দরশন 

তে সকল পাপ তাঁপ ছুঃখ দারিজ্া ঘুর যায়ে । 



ঞ্পদ ভজনাবলী। ও 
(১৯৫) | . 

রাগিণী ধূরিয়ামল্লার-_-তাল চৌতাল। 
তুম বেন্ ঘুম ঘুম থেরে ঘহরানি ঘটাকার গরজে গরজে বরষৎ 

বিথ বুঁদেনা বুষেঝুমে রয়ন আধেরি দাদর মোর সোর শুনত ভ'ই 
বিকলাঁতি অ। 

বটি শাশ পৌন জোর নয়নমে হায় ঝরি পও গরজন বোদন শব্দ 
চমকজাত বিছুরি ছি বিবই অনলতি অ॥ 

(১৯৬) , 

রাগিণী নারায়ণ গৌড়মল্লার--তাল চৌতাল। . 
ধন্যে ধন্যে প্রভু গোপাল জগত পাল কপাল পরমা নৌনদন 

মধুঙ্থ্দন রাধা রমন মোহন। | 

দিননাথ দীনবন্ধু দীন শরণ কৃপাসিন্ধু প্রেমময় তকত হৃদিরৌঞ্জন। 

মানস সরস সহস পলাশ কমল পর্ বেরাজ শ্রীহরি কমল! অধর 
কমল মধুকর। | 

তানসেন কহত দয়াল জগবৌন্দন তু'ই বিশাল অনত অনত 
মহাকাল মহান ॥ 

| (১৯৭) 

রাগিণী নুর মল্লার--তাল চৌতাল। 
বহরে ঘন বরধণ লাগিরি কিন কপ! অঘ্ে স্ট্টি পালবে কে হোত। 

উমাডে ঘুষাভে টহুদিশতে বড়ে বড়ে বুন্দানা ঝরি লাওৎ বাদর ছেৎ। 



পঃ পদ ভজনাবলী । 
যন্দ মন্দ শীতল পওন চলৎ জীউ জন্ত কল্লোল করেৎ হোত প্রজ। 

নুষ্থীৎ পৃরীৎ সরীৎ খেত। 
কহুত আনন্দ কিশোর বাখিলিছো! জননী জগকো। সুযশ চরওর 

লেখ 

(১৯৮) 

রলাগিণী নট মল্লার-_তাল চৌতাল। 

নয় পবন নয় বার নয় সাজন নয় ব্যবহার নই মেহেদী হাত 

রঙ্গ হুরঙ্গিরী। 

নই পিয়ে প্যারী পহরে কুশাৰি সারি কৌঞ্চি কি সোধে ভিনি 

অলক জলকে এ'ই মাঙ্গ বেনী চঙ্গিরী। 

নয়নে হায় নয়সে হায় নওল লাল সে1 নই প্রীতি প্রগট তেই 

সেজ সুমন সঙ্গিরী। 

ধধিকে প্রভু তুম বহু নায়ক সাওরো৷ ছোলন তৌসেঁ। রহত 

উমঙ্গিরী | 

(১৯৯) 

রাগিণী রামদাসী মল্লার--রূপক। 

কেতক দরহ্যায় যে৷ যধুর। নগর যাহা কাহারী পরদেশ কিও। 

ক যেও নুবি রাত সহেন! পরত আলি জানত মের হিও রি 
ষ্কতারী পরদেশ কিও ॥ 



প্ুপদ ভজনাবলী । ৮৫ 

ফত) 
রাগিণী মিরাবাই যল্লার--তাল চৌতাল। 

ললিতা আল বেলও বনের! বাদরাও দামিনী বনারি সঙ্গ সোহাও 
ইন্দ্র ধক মোর শিরাধার ধূর ওয়ারি মতিনা লর লর কাও। 
বগপন্থী হীরা হার ঝশাঝ পওন তুরঙ্ষা ছ'ণড়ে মোর চাত্রেক 

গায়ক গান ব্যায়। আও ॥ 

(২০১) 

রাগিণী মিঞা মল্লার-_তাল চৌতাল। 

এ চলি মন্দ মন্দ পয়ডান চলি উমডান ডোলৎ আঁয়েড। 

কেউ যতন না কর মাই সোম ঝাইরি আলিরি তেউ ছাড়ৎ লাহেন 

বয়ডে। ৃ 

বার ষুগাৎ তেওবার নায়েক হায় তাসে। কছু কহে আওরি 

ক্যাছে সার পায়ে বার ডার বয়ডে। 

তানসেনেকে প্রভূ যোন মিলাইওতে এয়াডর পত হ্যা যে! লাগে 

হায় কাম হাতাইডে ॥ 

(২০২) 

রাগিণী মিঞা মল্লার-_-তাল চৌতাল। 
ঘন না হুয়েরি আলিবে আয়েম পরমন মাস্তে কি ফজে ভজৎ। 

দ্রামিনী খঙ্গলেকে ব্দাবান বরধতে গরজন বীররস দামাম। 

বাজাওত ।. 



৮৩ ঞপদ ভজনাবসী ৷ 

যাস্ুস চান্রেক লাগি স্থাঁয় টৈড় মোহে জান আ। কেলী লুক নাহি 

মৌরে মারুৎ করত হায় নেত্রা আতি। 
এ সব লঙ্ছন তানসেনে প্রভু পায় হার আওওত | 

(২০৩) 

রাগিণী মিঞার মল্লার--তাল চৌতাল। 
গরজত ঘন পত্তন ছলয় মেঘাগগন গাঁড় কর্ চমকি দামিনী দমকা- 

স্বতি বরখাত ঝমে বমে আও বাদর ঘুমে ঘুমে ঘোর ঘেহে ঘহ রাঁই 
ইউষ্কারি। 

চাহে মেধা পওন জোবে চাত্রেই চকোর চকোষা কোরৎ কোল্পল 

পুরি ভূয়া না দামিনী কোধৎ চমকি জাত নরনারী । 

ইন্ত্রচাপে তড়িত গুণ! বুন্দা। না৷ ঝরি বরিখ। ধার1 বান ভেই টরত 

ভূয়। ঝাঁবর পুরিত ভূয়ানাদদ। 
তাঁনসেন 'কহত আব বরিখা ঘুষে ঘুমে আও পোখন ভূওন ধরৎ 

তরৎ সরিত। খেত রেরহিনী বিরম নাহি পা৷ আওরি ॥ 

(২০৪) 

রাগিশা অরুণ মল্লার-তাল চৌতাল।, 
গাও সদ। গাও গুণ বাল ভানু যব অচেতন জগ জন গণ দাওয়ে 

প্রাণ জন হৃদয় হুলাস্ কর চৌন্দ্রতার সব মিল মিল ! 
প্রবল সিন্ধু শ্রোতম্বতী আনগন উড়া গ্রহরাজী অনৌস্ত কোটী 

ব্রক্মাও একতান গুন গাঁও সব দেও দেও নৌন্দ দুলাল। 



প্পদ ভজনাবলা । ৮৭ 

বিচিত্র পতত্র বিহজমগণ নাচৎ গাওৎ হরিগুণা গান যঙ্দ মধ্য 
বহয়ে পওন ঘোষ মহিমাতের | 

আদ অনাদ অসীম অগাহ আনন্দ পূরণ ব্রন্ধরূপ সৃজন পালন শুস্ত 
কারী সত্য জান অনন্ত স্বরূপ প্রাত সময়ে অরুণ প্রাণ তানসেন জগৎ 
গোপাল ॥ 

শ্কান্সেড্ডা ॥ 
(২০৫) 

রাগিণী দরবারি কানাড়া--তাল চৌতাল। 
শুভ মছুবতে সাধে ধরি লগন সগুনন্মিলি কায় ভ্রেই দেও 

যুগকি বার। 

কনক দণ্ড চামর ঢেখারত মানু চৌন্দ কিরণ নুছাওর কিনি যুকুতা। 
শিশা সেহেরা আঁকে আলি ফুণ মশীলন্ কিউ ঘোত সব তুয়াপর। 

আবাইশ বানাইতে জ্বেনেনে জাত ফুলি আতাস বাজি ছাড়ে মানু 
প্রথম উদ্েকার বস্মে পশারে হয়ে সাচো দ্রিনকর। 

কোটী যুগেনে চিরঞ্জীউ বহ শাহ ওরজ জীব ইয়! সে! সদ আন 
গীতবাদ নৃত্য করত হায় সব নারী নর ॥ 

(২০৬) 
রাগিনী দরবারি_তাল চৌতাল। 

চরাই হে! গেঁইয়া বনে বনয়ারি বনে বনে কালিম্দীকানীতে তীরে 
চত বুদ্রিগণ টকলাগি তক্ ঝকৃ। 



৮৮ _. স্রুপদ ভজনাবলী। 

ইহাধান বিবে বিচিত্র অতুল জ্যোতি সরতকে রিঝে রিকে 
গৌয়াবিনে পরত, পেঁইয়া ॥ 

(২৭) 

রাঁগিণী দরবারি-_-চৌতাল। 

প্রথম ওকার নামতে পরব্রন্ধম পর নায়ক জ্যোতি মানে সাযুষ্য 

সাবোপ্য সালোক্য জগজন বোলেনে নির্বান। 

যোগী জাগে তু'য়ারি ধ্যানে সানুগুদ্ধে শঙ্কর শঙ্করী নারায়ণ নর 

পালক জ্যোতি উদীরণ, কেরণ ভাঁতি একমে তুহি। 
খক বেদ অথর্ববেদ যযুরবেদা শ্তামবেদা রটত বেদাধ্যানে মুনি 

পুরাণে তুই গা। 

নে সুরা সুর নর জপত নায়ক ব্যোমান মানস সরস কেলী করত, 

আপনি ত্রন্দ করোটি শায়িনী দিন যামিনী | 

(২০৮) 

দরবারি কানাড়1-তাল চৌতাল। 

বনে ক্যা দেখ ধৃম! গুলাল আবিরা বা ককেকে বোকেও হা জাত 

শশি খুলতন্ নয়ন সবনেকে । 
লালন কি মুঠি ছট কুমকুমা এক মারৎ এক ধৌঁকৎ হায় গুমানে 

সোগেহেগারি ॥ 



ধ্রুপদ তজনাবলী। ৮৯ 

(২৯৯) 

রাগিণী দ্রবারি কানাঁড়া__তাল চৌতাল। 
নাদ পর ব্রহ্ম বাদিনীকে শুনায়ে গায়েনে। 

গুণীফে। গুণা বিদ্য। ধূরপদ বানায়েনে য্যায় ছেষে ভজন সাধন জান। 

কো ধ্যান হোত খিবেক হোত পরম বঞ্চ ফল পাওয়ে বুহিমে ব্রক্গাকে 

বাদিনী। 
পহেলেমে বেদ বিহিত তন্ত্র মন্ত্র আগম নিগম উনাঞ্চাস কুটতান 

গীতচ্ছন্দ ধরু ধূরপদ ঝিমরা পরবন্ম কোবাতায়ে সমঝত জীয়েইতে 

সোবাদিনী ব্রন্মাবাদ নাদ ত্রিগুণ ব্রহ্মা বিষু ০০০০০ 
জগত প্রচারি বাহিনী। 

সপ্ত সুর তিন গ্রাম একাইশ মুরছনা বাইয় শ্রুতি বানি গায়েনে 
গুণী গুণ! গরিয়্ান গররে এ আয়ে। 

শুদ্ধ শালক্ক সংঙ্কীরণ শুদ্ধ মুদ্রা নেম বিরস আস্থাই সৌধশারি কোমল 
তিওর যোগ কর তবত পুরগি এ বিদ্যা অভয়কে] বরদায়িনী কাহে 

মিঞ। তানসেন বাধানি সরব বিদ্যামান সকল বিদ্যাসার এহ! সপদ 

সুখদ দায়িনী ॥ 

(২১০) 

রাগিণী দরবারি-_তাল ঝাপতাল। 

গোপাল গোপাল রাধাবল্পহ মেরি মথুরা নাথ মদ মধুসুদন মুবারী 
ধারী মুকুন্দ মুরারি। 

কেঞ্চ কেশব কান্ত কাঁলীয় নাথ হরি মূর্ধ মুর মাঁধুরি মাধব 
যুরারিধারী ॥ 



৯০, আপদ ভজমাবলী। 

. , (২১১) 

রাগিণী দরবারি--তাল ঝণপতাল। 
কেলি কদঘষূলে বিহর নটবর শ্যাম সুন্দর রূপ নব জলদ বরণ বিছু 

খেলে ছুন্দর ছবি দামিনী পুরা। 

ইহামান বিচিত্র অতুল জ্যোতিকে ভাতিদূরত নিরদ নীলিম! 
. অতুল রূপে ভ্জ কালিন্দী জল বিহারী নওয়। নিলে। 

শ্তাম সাযর রূপ নেহারে তুহে গোপিনী মাতোয়ারা হোকে চলি 

কুঞ্জবন আওল তাল তমাল পিয়াল শাল মঞ্তুরিত। 

অবতু তঁহেকালিয়া কালিয়া কাস্তে আশীশি কর কালীয় তানসেনে & 

(২১৯২) 

রাঁগিণী দরবারি--তাল ঝাপতাল। 
চমৎকার অপার জগত রচন! তেহার শোহার আগার বিশ্ব সংসার । 

আন গান উড়ারা্ধি তেন কৌঞ্চন হার কটি চৌন্দ্র স্ুরয় কৌটা 

নাহি ওত্ত পার। 

শোহে অনন্ত! পর অনস্তা আশমান্ মোহে মগন রছৎ জগত 

সংসার । 
কহে তানসেনে মহিমা অপার নিছুদিন তেরো নাম গাঁও জগত 

জন অমিয়া আগার মহেশ মহাঈশ ত্রন্ধা পরা্পর ॥ 

(২১৩) 

রাগিণী দরবারি--তাল ঝাঁপতাল। 
রাধারমন মদনমোহন মাধব মুকুন্দ মুরারী মধুন্ুদন মনহরণ মধুর 

পুচ্ছ ধানে। 



৭ নে শ্রম হাদি | ৮ ফা এ লগ) 
ধু? ১৮২ । টি ৭8210 ) 

ঘ ॥ শি 
দূ র্ 
রে 

রর 
: 

কুষ্ণ কেশব কী কালীয় ঘন, কলস  হারী ক রী ফাল 
কমলাপতি স্্ীকাস্ত দস্থজাঁরি হরি । - | | 

ব্রজমে গিরিধারি ঘাঁল, ব্রজরাজ গোপাল ব্রজপাল, গোলা 
বাকে বেহারী | ॥ 

নিল নিরদ শ্তাম নবোল কিশোর জয়তী যছুনাথ ্রীনাথ, সি | 
গোলোক নাথ শ্রী । 
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॥ 
। 

(২১৪) 

রাগিণী দরবারি কানেড়া-“তাল ধামার। 

রাধা শ্তাম রূপা যুগল শোহ! আত্জকা। ব্রজমে তান ছুরারি নৌন্দ 
দুলাল। 

যূরলী বয়ান হবি ইন্দু মুহাপ্যারী মানু য্যাইছি ডোল কণক লতিক 
তমাল বেড়ি ওম জলদ বিছু বিজুরি খেল। 

ডোলে শ্রীগোবিন্দ আনৌন্দে কিশোরী সথিয়া ঘেরত যার 
পিছুকারী । 

হুলাসে ব্রজবাসী গায় হোরি আনৌন্দে গাওত গুক সারি পিক 
কোয়েলা ॥ 

(২১৫) 

রাগিণী দরবারি--তাল ধামার। 

এ.মত মাতিয় খেলে এ ফাগুন দ্দিন মে রসবতী নাগরী রসরোঙ্গে 
হোরি। 

আবির! গুলাল কি লালন সুরুঙ্গি মে সব মিলি গায়ে সুখ গোরি॥ 



৯২: ফ্ুপঘ ভজনাবলী। 
৮, ১0২৯৬) 

রাখিী দরবারি-_তাল ধামার। 
আলি হে! এ বসত্তমে খেলে হোরি কাহুয়া মন প্রাণ তন ধন হরলে 

সে যৌবন। 
চস বরনূরনররনার এব নদিল 

(২১৭) 

_রাগিণা দ্রবারি__তাল চৌতাল। 
হরি কো জানে লীলে তেহারই সচল অচল চরাচর বিশ্বক রূপই। 
হি এক তহি আদি হি অনাদি হি শক্তি তুহি জল ত,হি 

“ল ভূহি আকাশ ত,হি পাতার ব্যাপই। 
ভি নাদ ত,হি শ্রুতি তুহি একুশ মুরুছনা হি গ্রাম ত,হি বাণি 

হি রাগ রূপিনী। 
তহি এক পরমপুরুষ তহি প্ররুতি জগজজনক তুহি জান 

হি ধ্যাঁন ভ.হি চরাচর জীবে রহত আত্মানি 

(২১৮) 

বাগিণী কানাড়ী--তাল চৌতাল। 

' নারাইন নিরৌপগ্রন নিরোষ্কার নিরমল নাথ জগগ্ুর জগয়াথ হি 

কলপত্রম হ্বশীকেশ মদন মোহন রাধা মোহন। 

. ন্নিত্য নিত্য সনাতন মহা মহাকাল আদি অনাদি অনস্ত। নিরাধার 
ভক্তবৃচ্ছন ভকত হৃদি রৌগন| 



ধুপদ ভঙ্জনাবলী | ৯৩ 

সৃষ্টি আদে সঙলগিল ময় ধর প্রভু মীন! রূপ শিছা শয়ন জলবি:সুধধ 
সেও চরণ কমল! । 

কুর্ম বরাহ নৃসিংহরূপ ধর প্রভু ভূয়াভার সাধুজন ধরম উর গাও 
তেরে। গুণাপ্রাগ তরি হবি হৃদি ধরি তানসেন ॥ 

(২১৯) 

রাগিণী কানাড়া--তাল ধামার। 

আয়ে যদ খতু আলিরি বৃন্দাবন সবমিলি খেল পিয়াসে। হবি। 

ভাও ধনু নইনা বান বিধি সো নায়র আবির পিছি কারি ডারু 
দইয়া শিশ! পরি ॥ 

(২২০ ) 

রাগিণী কানাড়া__তাল চৌতাল। 
_ অচল রাজছত্র ভেঁহারি রাজ রাজেশ্বর প্রভু অগন ভূওন বিশ্বপাল 
সুর়নর পৃর্িত। 

অনাদি অনোন্ত উই যহাবাহ বহু রাহ শশি গর নেত্র কম ছ্াতি 
মান নিখিল জগৎ তপত। 

উই আদি পুরাণ পুরুখ তই জগত নিদান তই তত তই মুক্তি 
ই গুমঙল কারী হো । ও 

তানসেন কে। প্রভু আশীশি কারিয়ে অগয়াখ গোপাল গোবিন্দ গুরু. 
ব্রন্ম পর ত্রন্ম পরেও ॥ 



৯৪. . গ্রপদ ভজনাবলী। 
| (২২১) 

'প্লাগিণী কানাড়া_তাল চৌঁতাল। 

কৌরচ এক্লাছিক সুন্দর বিশ্বছবে বতনমণী খোঞ্চান৷ অধর কি 
শৌহা আগার | 

বালারুণ প্রফুল্লা চৌন্দ্রেম আনগন উড়া বাজি ইন্দ্রনীল মণী মকত 
মানুষ্যাছে বিশ্বপতে প্রেম হেম হার । 

সপ্তসিন্ধু অষ্টবসু নওগ্রহ দিশ! দশী দ্বা্ষশ রাশী অহরাত্র দ্বে পচ্ছ 
মৌগুলাকার ফেরৎ আবে রাম শৃন্ে পৌন্থা। 

তানসেন কহত প্রভু বিচিত্রা বিশ্বা রচনা তেরোহি অনাদি 
অনৌন্ত তুহি অসীম! আগাহ অপার ॥ 

(২২২) 

রাঁগিণী কানাড়া- তাল টিমেতেতালা । 

ইয়্যাচ্ছে তেরো নাম ত্যো। ফ্যাছিকো কোদরত প্রভু তের হায় 
সুর নর মুনি নাম কি জপত তুহারি। 

অধ উধা তেহারি রাজ. বানেশ্বর প্রভু ত্রেলোক কি হায় 'আন গান 
গুণা তেরোহি পাপ তাপ হরিত। হর মেরি। 

পঞ্চবৃদ্ূন গাঁও পঞ্চানন শূল্ী চাবরিমুহা বেধা গাঁও গুণ! গান 
অসীমা অপার । | 
 "স্ুবে শশী উড়া গ্রহগণ সপ্তখষিযৌগুল ঘুরৎ গাওৎ ৪ 
'ঘানদেন গাঁও গুণ তেরি ॥ 



ধ্রপদ ভজনাবলী। .  :.৯৫. 
(২২৩) ঠ 

রাগিণী কানাড়া--তাল ধামার। 
প্রিয় সএ বৈঠে রাধা প্যারে মাধবী কুপ্রে রাঁস রহসে। 
মধুর! যামিনী পুরণ ঝারি দামিনী য়্যাছে খেল জলদ বিছু। 
নীল নলিনীদল শয়ন শীতল গোলাব চৌন্দন চু! গৌন্ধা মনোহারী। 
কই রস ওয়াতি চামরচোড়াও কৈ কৈ শ্রীঅজে কুম কুষ রোরি 

মালাওৎ। 

(২২৪) 

রাগিনী কাঁনেড়া-_-তাল ধামার। 
ভজ গোবিন্দ গোপাল রাধ! নাথ নৌন্দ নোন্দন যশোদা লালন। 

কৃষ্ণ কেশব কালীয়া নাথ বৃন্দাবন ধন গোপিনী মোহন কৌংশ হরারি 
কেশী' মথন মদন মোহন বিশ্ব প্রাণ। 

চিদ নৌন্দ আনৌন্দ মায়ে করিয়ে আশীশি দিন তানসেনে ॥ 

(২২৫) 

রাগিণী কানেড়া--তাল ধামার | 
নাচত বে গিরিধারী নট নটনী সৌঙ্গে রাশ বেহারে কালেনী 

তীরে ধীরে সমীরে কি শুভ! ঘরি। 

টানি রাত শীতল বাত মধুরা বসৌন্তে মধুর হলাদিনী পিয়ারী। 
ঘেতে ক্ষণ তেতে গোপী যেতে যোগীতেতে কু্ণ ছুন পিয়া বিছু 

নাটত রাশ মৌগুলে। 



(৯৬ ফরপদ ভজনাবলী। 
*  কিন্বিনী বলয় পাজনি 'বনি রনি ধূনে তুনসেনেকো হৃদি বাশ 
মৌঞ্চে নাচ রাশ বেহ্রী ! 

(২২৬) 

রাগিণী কানাড়া--ভাল সুরফ'ীকতাল। 
৷ বাজত ঝাঝ স্বদ্গ তানধুন রবাব কটতারি কানন বীণ। 

সপ্তন্থরণ লান্বে গগন মৌগুল ছায়ে কিন্ত্রগণ গাওয়ে হরি গুণগান । 
আজ ব্রঙ্গপুর গোবিন্দ মন্দির শে হা ক্যা সুশর জগ যনোহারী। 

মঘন মোহন হবি বামে প্রাণ প্যারী যুগল কেশর রূপ পেখই 
তানসেন সফল হে। জাত মন প্রাণ ॥ 

(২২৭) 

'রাঁগিণী কানাড়া--তাল ধামার। 

হরি হরি গাওত হুদ বীণা মেরোহি সপ্তন্ুর তিন গ্রাম ত্রেই 
তৌদ্র মিলায়ে । 

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে হরে রাম'হরে রাম 
রাম রাম হরে হরে গাইয়ে। 

পুণাপান গোপাল গোবিন্দ বনমালে রাধা প্রাণেশ্বর গোপিনী 
মোহন । 

তানসেনেকো। হরি মুরলী অধর ধারী ওন্তদিনে হরি প্রাণ হরি 

রলি বাযে। 



ধ্রপদ ভজনাবলী। ৯৭ 

(২২৮) | 

রাগিণী কানাড়া-"ভাল তেওরা। 

বরিখে ঘন ঘন বার গর গর 'গরজন অবেরাম কৌম্পন দামিনী 
দমকে ঝল ঝল উগারি কুলিশ কাল কাল বার বারকে । .. 

পাওষ খতু পরত পাওয়ে চাত্রেই রোক দাছুরা বিষ্টি, বিল্লি ঝনন 

নাদ ঝাঝ ঝর ঝর বার বাঁয়কে। 

মিথুনে সৌঞ্চার কর্কটে বাঢ় সিংহে ববখন ভীম প্রতৌঞ্জন পুফ্ধর।” 
 বর্তক গজেন্্র ইন্দ্র ধনু বান বরিথা ধারা | 

| যৌধন বেশে আওৎ বাদর মানু এইছে প্রলয় কার ৬ই তানসেন 

জপৎ তনমন গোবিন্দ নাম বার বারকে ॥ 

(২২৯) 

রাগিণী সাহানা_-তাল ঝাঁপতাল। 

আনন্দ ময় হরি যশোমাই লালন রাধে কি নইন তার কৌঞ্ঠ। মনি 
ভূুখন। 

ব্রজরাজ নটসাজ নট নটন নায়র বীকেচুড় বীকে আথে বাকে 
তও তঙ্গিম অধর মধুর| হাস জগমোন মোহন। 

চরণ চরণ পর তৃভঙ্গ মাধুরী, বামে পিয়া গ্রাণ প্যারে জলদ খেল 

বিজুলি। 

দিঠি দ্রিঠি পেখন, এই সে মনি সোহন ব্রন্মময় ব্রহ্মময়ী ্হ্বরপা 
মেলন তানসেন রূপসারে রহ চির মগন ॥ 



৯৮ ফ্রপদ ভজমাবলী । 
₹২৩*) 

রাগিণী আড়ানা_-তাঁল চৌতাল। 
আলিরি মাননী মাল গাঁ গাঢ় কিসে বৈঠে হে তাকে ওঠ 
জংঘা যোধ। কৃকবান তোক বন্দুক ভরি রস বঞ্জক লাগে এয়াতে 

গতর জটা ভুটা ভাওয়ে কামান ওঞ্জন বান ছড়ায়েৎ দেৎ বরণি 
বনি ওয়ার করত তিদ্ষিটী চোট। 

আবকে যোধায়ে লাগে শাহ আকবর বুগয় অবেজে গরজ হী 

ছুটে টুটেরি কাম কোট । 

(২৩১) 

রাঁগিনী আড়াঁনা_তাঁল ঝাপতাল। 

প্রীনাথ রাধানাথ জগদীশ জগন্নাথ জ্রিত ্ রিতীঙগ ধর অধরা 
যুরলী। 

রাঁধা রমন মদন মোহন মূরতি গোঁপিনী বল্পহ কৌংশ! যুরারি। 

ভাও ধনূৃক নইন৷ স্ুবৌন্কিম ভালে তিলক শোহে গরে বন মালে। 

তান সেন প্রভু বিশ্ব মোহন রূপ দরক্নীয়ে যুগ, যুগ যুগল মাধুরী | 

( ২৩২) 

রাগিণী আড়ানা-_তাল ধামার। 

আদু হোরি খেলেনে আয়ে মুরারি তান ছুরারি সয়ে গৌরী 
প্যারী। 

নাচৎ ফ্নোহ সুবৌঙ্গে রৌঙ্গিরিয়। গাওৎ মধুর ব্রজনারী। 



ফ্রপব ভজনাবলী। ৯৯ 

ধেৎ ধেৎ ধেতৃণ ধেৎলা ধূমফিটী ধাক্ ধেতা৷ তাত্তাতেরে কটে- 

কিটীতাক কিটাতাক'তেন্তা সারে গাম! পাধা নিসা। 
রামদাসে প্রভু দরশায়ে যুগে যুগে যুগল মাধুরী ॥ 

(২৩৩) 

রাগ্িণী আড়ানা__তাঁল ধামার। 

লালে গুলালে ব্রজধাম আনৌন্দে সজল যমুনা নীরে আজু খেল 
রাধা শ্তাম। ূ 

উড়ৎ আবির গ্োলাব চৌন্দন আউব। নাচৎ ত্রজাঙ্গনা গাওয়ে 

গারি। 
নাচৎ মাযুরা বোলৎ পিকাবর আজ বৃন্দা বনমে আনদ অপার ! 

রাম দাসে প্রভু তুম বছ নায়ক দরশায়ে যুগে যুগে যুগল মাধুনি ॥ 

(২৩৪) ূ 

রাগিণা আড়ানা-তাল চৌভাল। 
আইরি যামিনী বাদর পিয়া নাহি আয়ে আঙ্কু পরকে শে। গেইও। 
দামিনা কৌধত চিউমেরি চমকি জাত চাত্রেকি র্যাছি মেহা 

ধ্যাইও। 

নয়ননা নিদ আই শ্রবণ না শুনি বানি চিতমে অনল মানি বের 

না মানে । . 

বহুদিন বেরছে গেষ্ট তানসেন কহত রাই ঝোৌস্ততের আবমানে 

আইও॥ | 



১০০ ধ্ুপদ ভজনাবলী । 

( ২৩৫ ) 

রাগিণী আড়ানা_তাল চৌতাল। 

কানাই হো হোও মেরোহি প্রাণসে পিয়ারা তুমছে কছ নেহি 

আন। : 

নইনা কো ওজন হৃদয়কো। রৌপ্জন, ভ্রাণেকো প্রাণারাম তুহি 

সরব নিধি কান। 

শ্রবণহি শুনত যব তেরো ব্রন্মনাম পুলক পুরত প্রাণ বিসরি 

সংসার। 
তাঁনসেন কহত গ্রভু প্রাণকো' প্রাণ তুই হৃদি মৌন্দিরা মাধ্যে 

তুমকো। নিরথ নিনুদিন ॥ 

( ২৩৬) 

রাগিণী আড়ানা-__তাল ধামার। 

খুউটেরে পট খেলিবে ব্রজন্পনা আই যমুনামে পানিয়। ভরণে । 

নটবর শ্ঠাম ইন্ূমুখীরাই চকোর টাদ য্যাইছি মিলত স্ুধাপানে। 

দানি তেই হরি দান মাই ঠাড়ত বাট মাঝ জিভৌনগ তৌন্গ
। 

তাঁনসেন কাহে তকতিবচ্ছল গোঁপিনী পরাতক্তি মন. প্রাণ সাধ 

ঘ্ানে . 

(২৩৭) 

রাগিণী বাগেন্ত্রী-_তাল চেতাল। 

তার। তের চরণং তারণ ভও সগরে বারণ যম কিন্কর অধম উধারণ। 



ধপদ ভজনাবলী ৷ ১০১ 

তক্তেনে কে। আধার নাম উদার তের মনো চরণ করণ খার আঘ 
কাটন কুঠার ষ্টার ফলা নহত জপত বারণ 

ব্রশ্থালোক বিষুলোক শিবলোক নরলোক নাগলোক শ্রীআদি 
নওয়ালে কিশোর গাওৎ তেরো সুযুশ ন্থুরনর মুনি গোন্ধরর্ব চর এ ॥ 

২৩৮ ) 

রাগিণী বাগেশ্রী--তাল চৌতাল। 

তে রোহি মুখা বিমল অধর যুগ! বিষ্বামান দশন দাড়িম নাশাকির 
কুঙ্গল জলদ বরণ সুন্দর বায়ে দ্যুতি মতি মতি মালে। 

ঈ্মাধ শশী লাজ ভালে নয়ন শোহা! কোরঙ্গী দোলত পিঠৎ বেণী 

সুরঙ্গি ব্যালেমান চঞ্চল চপল খেলত খৌঞ্জন গৌঞ্জন আখ ভালে। 
শিশা শোহত মুকুট রৃতন মানু যাঢ়ে উড়া আনগন শ্রবণ কুগুল নাশা 

মোতি ছ্যতি কাহেনে। 

হেরহি হে রৌক্সে জগত ওদ্বে জগৎ বীন্ধৎ মোহমে হামায়ে 
মায়াজালে॥ | 

( ২৩৯ ॥ 

রাগিণী বাগেত্রী-_তাল চৌতাল। 
মহা জ্যোতী জালামুখী মাতারি সুহাসি ন কল্যাণী তওপতি 

তওগেহেনী কুক করুণা করুণাময়ী মঙ্গল। পিঙ্গল হিঙললাজ। 

মহাবেগ্তা মহামায়া, মহাকালী কপালিনী কালে ভয়ে কারিনী 
ত্রিলোক তারিণী ত্রিগুণ| ধারিণী ত্রিলোক সাজ। 



১০২ ধ্রুপদ ভজনাবলী । 

স্্রোড়যী ভূওনেশ্রী ভৈরবী ছিন্নামুণ্ডা বগল! হা এ 
কমলাস্তিকা। 

হরে পিয়া টিনার রি নুতনি ২ যোগরপা! 
যোগমায়। অমল কমল নয়নী বিরুঞ্চি বন্দিনী রমা ? | 

(২৩০ ) 

রাণিণী বাগেত্রী--তাল ঝাপতাল। 

চৌড় গৌক্কা যমুনা জলামুখী নর্শদ] সিন্ধু কাবেরী সেতু বন্ধা 

রামৈশ্বর | ূ 

ঢৌড় বালোয়। কুণ্ড কণক ধৃম কাশী দ্বারাবতী বদরী মি 

মথুরাপুরী। 

বাহা হাহা জাহ্বী সিদ্ধুমেপাই সাগর সঙ্গমে যব করত আছনান। 

এঁতেহি পুণ্যা তীরথা সরিতা কহে তানসেন সব সমতুল নেই 
গোলাম | 

(২৪১) 

রাগিণী বাগেশ্রী-তাল চৌতাল। 
ডুব গেও বেলা ভও সায়রে হরি উছে তাবৎ জীওন তরণী আন্ধারে। 

ইন্দ্রিয় বিকার তরৌঙ্গ প্রবর 'অবশ মন কাহ্ছারী চুটত তরণী 
অপার জলধে পার কাহ্ছারী দীনবন্ধু হরি চরণ তেহারি 'আশ। 

অজ্ঞান তমস মহা নিচু বিষাল আহা. ছুটত পিছু বিষয়া পঞ্চক 
গর্ব পন নবাহ হোত আরি। 



ধুপদদ ভজনারলী । ১৪৩ 

প্রেষ পুরুথ পরশ রতন ব্যাকুল ত্বেয়ো তানঙেন কিন্ধে কৃপা 

দীন শরখ হিয়া মৌন্দির। সহস পলাস! কমল! পররাজ। 

(২৪২) 

রাগিণী বাগেত্রী- তাল ধাষার়। 

কোন্ গুণা ভেইরে পিয়ামেরে ছোড়ি গেই মথুর|। 

জীবন যৌবন ধন তন অধিকারী সোপিয়! কাছ গেই যাঁত প্রাণ 
দিয়] । 

মথুরাক বাট কু নাহি জান ফেত্বেকা দুর সোণুত্ব কহ আলি। 

কুন! যাত হুই কৌন! আত কীহ মুহে ন শুনি রাঁরত। ॥ 

(২৪৩) 

রাগিণী জয়জয়ন্তী--তাল চৌতাল। 

অগম। অপার অগাধ গুণ তেরো! কৌ নাহি পার পায়। 
আদি অনাদি আদি শক্তি উয়া শরণ লায়। 

হুতে আশ দাস তেহার গগন কে এয়াতে তু শরণ আয়। 

শ্রীমানৌন্দ কিশোর সেবক কৌ দেহ তক্তি রর তায়। 

(২৪৪) 

রাগিণী জয়জয়স্তী-_তাল চৌতাল। 
প্রথম মানে ওকার দেওন যানে মহাদেব জ্ঞান মানে গোরখ ননীন 

মানে শোক] । 



১০৪ ধপদ তজনাবলী । 

গীতকে সংগীত মানে সংগীতাকি স্ুরমানে তাল মানে মৃদঙ্ নৃত্য 
মানে রমা । 

রাজন মানে ইন্ত্ররাজজ গজন মানে এরাবত বিগ্ভামানে সরম্বতী 

বেদ যানে ব্রন্ধা। | ূ 
কহে ব্রজ বাউর শুন হো! গোপাল লাল দ্রিন মানে স্থরয় রয়েণ 

মানে চৌন্রা। ॥ 

ৰ 06২৪৫) 

' রাখিণী জয়জয়্তী- তাল চৌতাল। 
গু ই ্রদ্মা। উইবিষু তই ঈশ তুই মহেশ তই আদ তই নাদ 

তই জনাদ তই গণেশ । 
জলস্থল মুত ব্যোম তই অকার যোম সোম তুই উকার তুই 

মকার নিরঙ্কার ত,ই ধনেশ। 

উহি বেদ ভহি পুরাণ হি হৃদেশ উই কোরাণ তই জ্ঞান তুই 
ধ্যান তই ছুওনেশ। 

 তানসেন কহে বয়ান তই দিন তই আয়ান তই ঘড়ি পলছন 

ই বরুণ তুই-হীনেশ॥ 

(২৪৬) 

র।গিণী জয়জয়ভী--তাল ঝাঁপতাল। 

গগন বিখারে রবে চৌন্দ্রদীপক ভাতি উড়াগন শেহে য্যায়ছে 

রতন কৌঞ্চন হার । 
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দিশা পতি ছত্রধর পওন ঠামর ঢেড় বিচিত্রা! গগন হোত চৌন্দ্রাতপ 
তেহার। | 

বিশ্বা অনস্ত কোটী রাজ তেহার প্রভু রাজ রাজেশ্বর'অগন গুণাকর। 
কহে তানসেন মহিমা অপার গোপাল গুরু ব্রন্ম দেও পরাৎপর। 

(২৪৭) 

রাগিণী জয়জয়ন্তী--তাল চৌতাল। 

প্রফুল্ল আনন নেহা নইন প্রেম পিযুথ বরখন পিওৎ স সব গজল 

তুমহু আনৌন্দ মায় হরি। 
সত্য জ্ঞান অনৌস্ত ব্রহ্ম শুদ্ধ শান্ত তুম ধরম তুমন্থ 'সপ্ঘব করম 

বিধাত৷ স্থজন পালন ওস্তকারী। 

তুম অপার করুণা সায়র নাথ পিয় প্রাণেশ্বর মায়! যুগধ বিশ্ব 
সার তম নিখিল মহামায়] | 

তানসেন হ্ৃদিপন্মাসন বৈধ প্রভু জগৎ জীওন 'নইন1! লোরে পাখলে 
পাগন পুজন করৌঙ্গে প্রীতি ভারি। 

(২৪৮) 

রাগিণী কাফি--তাল তেওড়া । 
দেখ নায় অন্ভুতি গতি কলা তুই সর্ধময়ী সকল ব্যাপী রহ তেরো 

প্রকাশ হিঙ্লাজ। 

তুহি নাঁদ পরত্রহ্গ তুই আদি জ্যোতি জগতমে কমলো জাল মালা 
জপত যোগী নারদাদি আও মুর সমাজ। 



১০৬ ধ্পদ ভজনাবলা। 

তু'হি এক অনন্ত তুহি জীউ সবকো করত কাজ 
নও খৃও প্রচ বন্দিত তক্তি আনদ রাখ লাজ । 

(২৪৯) 

রাগিণী কাফি-_-তাল ঝাপতাল। 

পারে ভও জলধি ওয়ারে কাহারী হে। তুই হরি দীন জ্বন তৃষিতা 

প্রাণ শান্তি মহাবারে শঙ্কট তয় হারী। 

কৃষ্ণ কমলা কান্ত, কালীয় নাথ হবে মুরজ মূর শ!সন মোহন মুরলী 
ধারী। 

"্যশোমায়ী তন ধন নন্দ ছুরার প্রভু গোপিনী জন বল্লহ গোকুল 

কুল চৌন্দ্রিমা। 

তানসেনে প্রভূ ইঞ্খাকর পূরণ, ওন্তাকারে হিয়াপর ঠাড় ত্রিতঙ্গ 

যুরাবি ॥ 

(২৫০) 

রাগিণী কাফি-_তাল চৌতাল। 

জনন ছুঃখ দানিদ্র। হরণ স্মরণ আয়ে বিশ্বধার জননী জঠোর 

কঠোর কট!হ যাতন। সহনে নেরে]। 

'আনগন অপরাধি কানাই আপছে বিষদ্রম বৌপই উছে যাত গরল 

দারুণ জোজনে প্রাণ গেরো। রি 

গাড়ে তিমির অবেব্য। সঘন মায়া মোহে ও মগন মোন ছল। কপট 

অপৎনাট জনম জনম ফল মেরো। ৰ 



ধপদ ভজনাবলীশ ১৩৭ 
বাল ষাত ধুরিয়া বশে, যৌবন যাত পিয়। বিনাধে তানসেনকো 

ওন্তে আস চরণ তরণী তেরো ॥ 

(২৫১৯) 

রাগিণী কাফি-_তাল চৌতাল। 

নাথ নাথ দীন বন্ধু দীন শরণ কৃপাসিদ্ধু হুখিয়া দিনেকঁ ভুখা 

প্রাণে, কিজে কৃপ। যুঠী দান। শা 

হিয়ামে জলত পাপ অনলগুণ জ্ঞান দগধ সকল বিবেক বুদ্ধি অঙ্গার 
তেল সবনু হে। নের্বান। 

বিষয়া জৌপ্রার মহাজার ছোড়ি খিঞ্চত করাল কাল মীন৷ মাঙ্ু 
তই ব্যাকুল উধার পোস্থন মিলে । 

তানসেন কহত বাত শুনিয়ে প্রভু জগন্নাথ জগমে যেতেক ছাখয়। 
তুম হোয় প্রাণ 

(২৫২) 

রাগিণী কাফি সিন্ধু-_তাল চৌতাল। 
তেরোহি প্রেম মুখাছবে বিভু পেখনু লাগি প্রাণ মেরহি ব্যাকুলা 

ভে'ই দরশন দিজে প্রাণ বল্পহ অধম দীনে রীধ! রমন । 

ংসার তাপ তপত তেই কীহা শান্তে প্রভূ না পাই তুমকে| ছোড়ি 
জৌগ্ার সে. ওই নন্দ কানাই তুমুহ শান্তি নিকেতন 

ইয়াহি ই মনমে কানাই ' হিয়া মৌন্দিরা তুমকো। রোখই 
প্রীতি পুহপ তাক্তি চৌন্দন $ঞ্জলি ওঞ্জলি পগমে লাই। 



৯১০৮ _ স্ষপদ ভজনাবলী। 
ইঞ্চা চিতমে পুরণ ন গেও তানসেন ব্যাকুলা' ভেও ওস্ত জানে 

শমন ভই শমন বারণ চরণ অভয়ে লায়ে শরণ ॥ 

€$২৫৩) 

রাগিণী সিন্ধু--তাল চৌভাল। 
,ক্যায়ছে নন্দ লালন কিদরশ পরশ পাও মাই শ্াম সুন্দর চিত 

মন চোর সুরত সো মমে লাগা। 

চি চপোল চকোর চোর সঘন ঘন করৎ সোর করকি যুবলী 

হরত ঘোর অঘোর ঘোর মোহন ধাগা। 

সুর মুনীজন যাকে ধিয়াওয়ে অমল চরণ ক্যায়ছে পাওয়ে মোহন 

মুবতি দরশ আশ ধিরজ ধরত প্যাবি। 

তানসেন কহতরোকে নয়ন বাকে ঠমকে বীয়াকে বায়ামে যেছিক 
কুবুজ। বাকে বাকা বাকিছে ধন্দ লাগা ॥ 

(২৫৪) 

রাঁগিণী সিশ্ধুড়া--তাল চৌতাল। 
লিছুদিন তেরি বেরহা ব্যাকুল! প্রাণ মেরি হরি তৃখিত চাত্রেক 

সমান। | ৰ 

দিজে দূরশন কিয়ে শীতল প্রাণ হিয়ামে বেরাজ মেরি মোহন । 
_ হিয়া মরুভূম! নেহি বারে প্রেমা লেহা ছায়া তক্তিত্রম ইন্দ্রিয় 

লুসা কাম পিয়াস তাপ “তপন মায়! মরিচিক1। 

কিজে কপ। কৃপাসিন্ধ দীনবন্ধু জগৎপতে শরণ লায়ে সকল দীন 

তানসেন॥ | 



পুপদ ভজনাবলী | ১০৯ 

(২৫৫) 

রাধণী সিদ্ধুড়া--তাল ধামার। 

সুন্দর মুখা ঝাপই বৈঠেনি মাননী মানতরঙ্গে মেঘে ঘঢত য্যাছে: 
চাদে। 

নাগর রাজকি লাজ স্পাগে ভারি মোহন পড়েকি নইনা ফাদে। 

ব্যাকুল! তেই হরি রহল পাগন পর ভাঁষি নইনা লোরে মোচন 

মুরারি। 

ইাস ব্রঙ্জঙ্গনা দ্াওয়ে ধিটীকারি হাস যুচকি রাধে প্যারে ॥"" 

(২৫৬) 

রাগিণী সিম্ধুবিজয়__তাল ঝাঁপতাল। 

অজ্ঞান তামস জালে জাঢ়ে মানু উদ্ধারণকো পৌন্থা নাহি মিলও। 
মাঁয়া মহ চিন্তা মোক তাপ দারুণ। বড়য়ানল মান হিয়া দহিও। 

কহে ন তজলে মন গুরু পরম রতন জানিয়ে ইহা জগমে জীওন 

থোড়া। 

তানসেন কহে প্রভু নৌন্দলাল৷ ম্মরণাগত দিনে কিয়ে কূপাও 

(২৫৭) 

রাগিণী কৌশিক --তাল চৌতাল। 
ররর, 

শিশ মুকুট ছবে বরি আনগন শ্রবণ তরিবন জড়ে ফনি মন্ নাশা 

মুকুতা রাজিৎ মানু উড়্েগন্) 



১১৩ ঞপদ ভজনাবলী | 

গলে মুক্ত। মাল গঙ্গাধার হরদার যু কর আন মৌল রতন কষ্ধন। 
কট কিন্কন পগ ল্লেপুর ধুন্ বিচিত্র মান্থ কমল কলে পর গুঞ্রন 

'অকিগণ। 

নবলে কিশোর ইহ ধ্যানে অন্ষে নিরথ ওয়ারৎ তনমন ধন ॥ 

(২৫৮) 

রাগিণী কৌশিক-_তাল চৌতাল। 

বিধি বধূ হংস বাহিনী ৰদত্রী বাকৃবাণী জগত ব্যাপিনী ত্রহ্মাণী 
সরশ্বতী বাদ শারদ বাপি। 

ব্রহ্ম বাদিনা ব্রহ্মা বদসি শ্রেঠী ভারতী ব্রহ্ম প্রিয়া কষলাসনী | 

ব্রহ্ম শক্তি ব্রহ্মময়ী বিধাত। জয়ে! বিদ্যাধর! বুদ্ধি প্রকাশনী । 

প্রীমানৌন্দ কিশোর ভক্তি যাচৎ দেহি বীণ। পুস্তক ধারিণী | 

(২৫৯) 

রাগখিণী নায়েকী-_তাল চৌতাল। 

দুর্গাকে। পাগসেও যাতে অর্থ ধর্ম কাম। 

যাকে প্রবঙ্গ প্রতাপ তেজ ধর্মনকো পতাকো। ফহরাৎ মুক্তিপদ 
পাওৎ লেৎ নাম 

কম দণ্ড চাষর ছত্র বৈকুঠ মে সরস সুন্দর সুখধাম। 

খুষ্উন সিংহাসন পরবিরাজিত বোলেনে ব্রঙ্গ! বুহি আনন্দ বূপিনী 

'শিধধাম ॥ 



ফ্রুপদ ভজনারল্লী। ১১১ 

সু ২৬৭ ) 

রাঁগিণী নায়েকী-_তাল ধামার 
মধু মৌগুল! নৃত্যতে কারি দূমি বোনা মুগলাল ডোলা কুগুল 

ঝলকে । 

রৌঙ্ষে টোৌঙ্গে চলি ব্র্কি কিশোরহে নাচ গাওত দেত তাঙগি 

সধীয়া। 

(২৬১) 

রাগিণী নাগধ্বনী-তাল চৌতাল। 
দুর্গে এঝিমে হেমতন হিমস্ুত। গিরিশ গেহেনী বর দায়িনী। 

বেন্দাচল বেন্ধ বাসিনী যোগমায়া ভীম রূপিনী কামেচ্ছ কাম 

রূগেনী কামদেনী । 

শিশ! ণোহত বেণী জড়িত মকত মার মানু ফণে মুখাদ্যোতী বিমল 

চন্দ্রা হারে। 
শ্রীনানৌন্দ কিশোর ভক্তি যাচত আনন্দে আনৌন্দ লীন ॥ 

(২৬২) 

রাগিণী মুদ্রাকী-_-তাল চৌতাল। 
ঠূমছে তুমহি আওর না ছুজ জগ বিদিৎ গুণ অপার । 
হরত পাপ শাপ তাপ ভব ভয়ে ভঞ্জনী তূহি করণী নিস্তার। 
সপ্ত সপ্ত সপ্ত নওয়া রচনা তেরো! তই জগত ,ওঘে 'জগধাত্রী 

যোগমায় 4 

আনৌন্দ তক্তি অচল করি পায়ে যাকো বিন্শ্বরী নাষ আঁধার ॥.. 



১৯২ প্রুপদ,ভজনাবলী। 

ও (২৬৩) 

রুগিণী.গারা_-তাল চৌতাল। 
শিখ কচু তুমান এসেরে মান কালী নাম লেত হি আসল ভাল 
কল নিদ্ বাসন মে বীতত দিনরে মুরখ জানত নেই তক্তি যাস্ু 

হোত নির্মল । 

আব হ'তে সেও চরণ ভাও সো কর বাখান নেম করকে ধর ধ্যান 

বুদ্ধি দেত প্রবল। 

মান্ুখ হোয়ে ত্যাগ ছল প্রপঞ্চ আও শরণ ত «আব আন্দ্ হোয়ে 

চগ্ডীকাকে পায় সবল ॥ 

(২৬৪) 
রাগিণী স্ুঁই-_তাল চৌতাল। 

এক বসন! মোহে গুণ অপার এহ] ক্যছে কছ য্যাছে ঠাকুরাণী | 

শিছ সহনদ মুখ বরণত হারে হারে তব গতি না জান। 
অলপ দ্ধ শাস্ত্রে না কছু দেখ মায় হে মাতু তব প্রসাদ পাওউ 

আব বরণ ভবানী । 

আনন্দী মন প্রসন্ন স্মৃতি দেহ অভয় বরদানী ॥ 

(২৬৫) 

রাগিণী সুহা-_তাল চৌতাল। 
মঙ্গল করণী মঙ্গল! ভবানী ছুম্দতি হবত কটত সকল ঘোর পাপ। 

' জ্ঞান ধ্যান নুখখান দেতি অতয় বরদানী ভক্তি মুক্তি সুফল কায় 

হ্রুতি ব্রিতাপ। 



ফ্ুপদ ভজনাৰলী | ১৯৩ 

পোর সকল রিদ্ধি সিদ্ধি তাওন পর রহৎ সদা কৃপা কর জীন ধন 
মোকে। হায় এক আশ। 

আনন্দ মন ভক্তি চাহত যাঁটে। কেহি যায় আন ব্রক্গাদিক সহম্রানন 

করত জপ॥ 

(২৬৬) | 

রাগিণী সুঘরাই-_-তাল চৌতাল ] 
গোহন লাগি ভোলে আয়ছি কিনি বংশী বস মোহন। 

যৌকো। রাহ দোয়ারে ভূজে ছ'না ফিরৎ কবহু' ঘবট ছা'ন। খোলত.॥ 

(২৬৭) - 

রাঁগিণী সুঘরাই-_তাল চৌতাল। 

হামারি পিয়। প্রাণারাম প্রাথেশ্বর হো বিভু চিত মন মোহন কি 

দিজে শান্তে পরমা রতন। 

হৃদি নিধি সিধি দাতা হৃদি মৌন্দিরা আধেষ্টাতা রই পরম পিতা! 
হোত রৌপ্রন! 

পলছন ন ছোড়ি তেরোহি চরণ মইনা মে পেখত সুরত সুন্দর । 
মন মেরি মধুপ ভে ই পিওৎ পাগন কমলা শ্বধু শ্রবণ শুনৎ হরিনাম 

তানসেন ॥ 

(২৬৮) 

রাগিণী হৌসেনী-_তাল চৌতাল। 
প্রসন্নীহো। মহাবাণী ব্রিভূওন তওয়ানী ভক্তি মুক্তি দেনে সো 

মালিনী ত্রিতাপ হারিণী ভ্রিলোক তারিণী। 
৮ 



১১৪ ঞ্রগদ ভজনাবলী। 

সতত্ুর তিন গ্রাম একাইস| মুরছ ন! বাইশ শ্রুতী বাণী কোমল 
তিওর নাদ সুরণ দ্বেতা অতয়! বর দায়িনী। 

শোধে সালৌক্ক সংকীরণ শোধে মুদ্রা! নেম বেরস্ আস্থায়ী সৌঞ্চারী 
বকে তুঁবিধারিনী। 

বাদি অন্ুবাদি বেবাদী বিশ্দ্বাছি ধরণ মুরণ টেরণ প্রকট হট যোগা 
পর যেসা পরম! যোগেশ্বরী যোগদায়িনী ॥ 

(২৬৯) 

রাগিণী শ্রীটঙ্কা__চৌতাল। 

হো প্রভু জগন্নাথ জগতধার গোপাল দয়াল মধুস্দন কৃষ্ণ নারাইন। 

প্রেমময় প্রসন্ন বদন জগত প্রেম বরখত নিত্য সত্য নিরমল 

নিরৌগ্তন। 

অনস্তা অনৌন্তা ওন্তা মাধ্যে আদে নাহি তেরে তুই মহান তুই 
মহেশ তুই আকাশ ধরণী । 

অগ্নে ধরুণ শশান্ক পওন ভানু কোটা গ্রহাউড়া! তু তানসেনে 
জপৎ আনৌন্দে নৌন্দ লাল॥ 

€ ৭০ ) 

রাঁগিণী মালবী টঙ্ক (ভৈরব মালকোব)-_তাল চৌতাল। 
হরি দয়াল গোপাল গোবিন্দ কোমল শ্বচ্ছ আঙ্গুর নারাইন। 

ব্যাকুল! ওন্তরা তুয়া লাগি প্রাণেশ্বর দরশন দিলে হো রাধ। রমণ। 

পাপ আনগণ মেরোহি জনার্দন মারা মোহ মুগধ চিত রহ প্রত 

নিছুদিন। 



ধ্ুপদ ভজনাবঙ্গা | ১১৫ 

তানসেন অধম দীনা মূঢ় অতি ভঙ্জন হীন! কৃপা কোর তও' সিন 
পারে ওয়ারে নৌন্ শ্রীনৌন্দন । 

নট । 
(২৭৯) 

রাগিণী নট-_তাল চৌতাল। 
কালীকে চরণ শরণ আও আবমানেতু। 

শারত কে। ইহা প্রসাঙ্গ আওত নাহি জাত সঙ্গ সৌন্ত সঙ্গ হোয়ে 
জন্ম বানাও আবমানেতু। 

এহা শিধ মান জঢ় ত্যাগ লোভ মোহ মদ নামলে হো! আও ধ্যাঙড। 

ইহা কালীমে ভজন ভওক সাগর পার করে আনন্দে গুণা গাও 
'শার মানেতু। 

(২৭২) 

রাগিণী নট --তাঁল রূপক । 
যৌবন যাত দিয়ে দাগ। এ দাগ! । 
আউরা রঙ্গনে কিকহা৷ কহে? তো৷ সে? য্যাছে কুস্ুত্তী রাঙ্গা । 
কাবে কাগা চলে ঘর আপনে পহনে শ্বেত ধাগ!। 

রূপমতী কহে বাজ বাহাদূর কৌ নাহি জীও সদা॥ 

(২৭৩) 

রাগিণী শুদ্ধ নট__তাল চৌতাল। 

্রসন্ত হো হো! মহ! ঘাক. বানি নাদবিদ্যাদেহ বানি। 



১১৬ ঞ্পদ ভজনাবলী । 

সপ্তস্থুর তিনগ্রাম একাইশ মৃচ্ছনা বাইশ শ্রুতি উন্াঞ্চাস কোটাতান 
তব শুদ্ধবানি। 

গুদ্ধি সালক্ক সংস্কীরণ শুদ্ধ জা নেম বেরস অস্থায়ী সৌধ্রী 
আনন্দ বাপণি। 

পাস নি সা নি সানি সা সা গারে সা নি সা ধাপা মাপা পা ধাপ 

গা গ। পাসানি॥ 

(২৭৪) 

রাগিনী কেদার নট তাল চৌতাল। 

, কালি পদ পৌন্কজ পর সাত জনম জনম কো পাপ তাঁপ নাশত। 
দুঃখ দাবিদ্রা ভাজি [যাত সুখ বর যাত নাত নিতি বিদ্ধ বিমুখ 

হোয়ে জাত। 

_. কলুখ তরট কুমতি হরত স্মৃতি হোত বিদ্যা সর সাভ। 

কহত আনন্দ কিশোর যাহা! আইস পদারত, তাহা যমকে। কা যশাৎ ॥ 

(২৭৫) 

রাগিণী নটনারায়ণ_-তাল চৌতাল।” 

শোণিত লোনে বনে সব অঙ্গে তুরঙ্গে চড়ে রণ রঙ্গমে ডোলে। 

লালে গুলালে ন্থুলোছু লাগ! তন্ ধীর মহারস মহা কল্লোল। 

মোর পর আহি ভারি মহীপর পেখন ছুচিৎ গাড়ে না খোলে। 
তেজ প্রতাপ তাপ হরে বল্পত এ নট রাগ গুমানে সে। বোলে ॥ 



ধরপদ ভজনাবলী । ১১৭ 

(২৭৬) 

রাগিণী ছায়ানট-__-তাল চৌতাল। 

দেখ ক্যায়ছে মোহন মৃরতী শ্ঠামরায় প্রাণ শিয়ারি সৌঙ্গে ব্হেন 
নটরাজ। ৃ 

আধ মনি ইন্্র নীল আধ চৌন্দ্র কাতি মতি আধা নও জলদ বিছু 

স্থিরা সৌদামিনী মাধ রাজ। 
আধ ওকঙ্গে পীত বাস আধ নীল শারি আধ শিশ! সৌহত চুও আধ 

মুকুটী মণি জড়িত। 

স্থরদাম কহত প্রভূ পেখকি যুগল রূপ সুরা সুর নর বিশ্ব যুগধ 

প্রেম সিন্ধু বার॥ 

(২৭৭) 

রাগিণী ছায়ানট -_তাল ঝঁপতাল। 

জ্যোছন। পুর! যাঁমিনী মধুয়। মদন বাসর খেলে তমালে বহুত ম্ৃদ্ব 

সমীর ঝাঁট কালিন্দী তট বাট প্রথর তট শালিনী। 

ইয়। হো! মধু যামিনী ধনী আওয়ে নয় রঙ্গিনী কুপ্তবন মদন শর 

মত্ত ফুলি মালিনী । 

নটত নট নায়র নটিনী নয় নায়রী গাঢ়ে আলিঙ্গন য্যাছে রাহু 

ঘটত শশি। 

কিরৎ কমল। এয়ছে বৈঠে মধুপ য্যাছে তানসেন পেখত মান জল 

বিছু দামিনী ॥ 



১১৮ ধ্রুপদ ভজলাবলী। 

| (২৭৮) 

রাগখিণী ছায়ানট.--তাল ধামার। 
আব ক্যোছে নিকষই পাওরি দইয়। হোরি থেলেনে কানাইক্কা 

মিলে। 

হু ছুধ বেচন যাতে বৃন্দাবন ছিনা লই দইয়! মহিয়! মিলে ॥ 

(২৭৯) 

ূ রাগিণী ছায়ানট _-তাল ধামার। 
চরি চরি মারত কাম কাম! ধনী বৃজ সুন্দরী মদন মোহন কি 

বাকে ধাকে হরি বাকে বংশীধারী । 

কই লেকে লালন কি মুঠি ছুটীকই কাম! কামারে কই রাম৷ 
গুমানে দাওত গারিরে । 

কই লেকে বিণাগুণে হরিগুণা গাওয়ে কই নাচত মাতোয়ার। 
ভেইরে। 

গোপিনী গোবিন্দ ঘেরি পহত পর ছায়ে নাগরী ॥,হ কুঞজমে 
খেলবে ॥ 

: ২৮০) 

রাগিণী ছায়ানট তাল ধামার। 
জয় জয় গোপাল গোবিন্দ বনওয়ালে; জয়রাধা বিলাস জয়তি জয় 

কালিন্দি বিহারী ব্রজবাল। 

জয় বাকে বিহারি প্রভু গিরিধারী, জয় কেশী ষথন মুরারে কংস 

দনুজ কাল। 



পদ ভঙ্গনাবলী। ১১৯ 

অয়তি জয়রাধ। বল্লহ গোপীনাথ প্রাণনাথ জয় হৃদি বিলাস। 
আনৌন্দ মূরতি, প্রেম গয়োনিধিঃ তানসেনে কে! হৃদি মৌন্দিরা 

কিজে প্রভূ আল। 

(২৮১) 

রাগিণী ছায়ানট --তাল চৌঁতাল। 

গোপাল গোবিন্দ মদন মোহন গোগীনাথ যশোদ। ছুলাল রাধেকে। 
প্রাণধন মোহন। 

দামোদর ধরণীধর মূবলী অধর গিরিধর বৃন্দাবন কেলি রসিক নও 
নটবর সুন্দর মৌঞ্ন। 

হৃদি রৌঞ্জন তই তৌপগ্রন নারায়ণ নিরৌগ্রন পরম পুরুথ পুরাণ। 
তানদেন কহত প্রভূ গোপরূপ গোপাল ভূতার হরণ ভূওন তীরন 

ছোড়ি গোলক ভূয় পর আওন ॥ 

(২৮২) 

রাগিণী ছায়ানট -_-তাল টিমেতেতাল! । 

তজ ভজরে মন নৌন্দ শ্রীনৌন্দন গোপকুল চৌন্দ্রমা গোপাল মহ! 
গুরু ব্রন্ম সনাতন প্রেম নিকেতন নিত্য নিরৌগ্রন তওতয়. তৌগ্রন। 

মধুমুর শাসন কালীয়া দমন কৃষ্ণ কমলেশ কালিন্দী তট বনচারী 
কেশব কপাময় গোপিনী বল্পহ শ্ররাধা মোহন তনধন। 

অধর মৃরলী ধর ভ্রেতৌন্গঠাম চরণে চরণ শেশাহা৷ ভানু স্থতা রমে। 
নুরদাস কহে প্রভু মহিম। কে। জান, বিশ্বমাতাও মুরলী ঈ*ধুনন ॥ 



১২০ 'ধ্রুপদ ভজনাবদী। 

(২৮৩) 

রাগিণী ছায়ানট _তাল ধামার । 

জয় জয় গোপাল গোবিন্দ বনওয়ালে জয় রাধা বিলাস জয়তি জয় 
কালিন্দী বেহারী ব্রজবাল|। 

জয় বাকে বিহারী প্রভু গিরীধারী জয় কেশী মথন মুরারে কৌংস৷ 
ঘক্ধজ কালা। 

জয়তি জয় রাঁধা বল্নত গোপীনাথ প্রাণনাথ জয় হৃদি বিলাস। 

আনৌন্দ মূরতি প্রেম পায়ে নিধি তানসেনকে। হৃদি মৌন্দির কিজে 
প্রভু আল!॥ 

(২৮৪) 

রাগিণী কামদ-_তাল চৌতাল। 

এহ্ার ছরি দ্যুতি কাহেনে যায়ে জগত অন্বে চৌম্প। কুভে লাত 
জল জাত সকুচ। 

চৌদে মুদে দেনে মালিন ছিন হীন সকল কি তাকে! 'পেমা ক্যায়ছে 
দেহি চত রজ কবে। 

আনগণ গুণ তেরো মাত এক রূপ নেক তুহি আপ্রতান পাওত 

মুনি থির নারহত হ্যায় রবে। 

শোত| মৌন্দিরা মাধ্যে আনদ মনে জ্যোতি উদ্দারতে কো না! রহ 
রতে আন গরু" ঘবে ॥ | 



প্রপদ ভজনাবলী। ১২১ 

(২৮৫) 

বাগ্সিণী কামদ--তাল ধামার। 
মাতোয়ার ঠার বাট মাঝ কঠিন ভয় গৃহ যবরী সঞ্জনী জিন] কাপত 

যযু পরত সাজ ॥ 

(২৮৬) 

রাগিণী কাঁমদ_-তাল চৌতাল। 

মঙ্গলময় জানিয়ে সাধু সমুহ সমাজ উছীমে মহাতীরখ. প্রয়াগ রাজ 

পরম হিতকর কারণ উধার। 

রাম ভক্তি সুরধনি বাসি ব্রহ্ম বিচার বিধি নিষেধময় কলিমল 

হারিণী যমুনা কর্ম প্রচার । 

জ্ঞান অচ্ছয়ঘট জন মঙ্গল সাধন ছায়। শাখ পল্লব প্রেমতক্তি এয়ছি 

হোত সাধু সঙ্গ। 

তানসেন কহত মন যবতু' যাচ ভক্তি প্রেম তবু কিছ্ছে, সাধু সঙ্গ 

আধার ॥ 

(২৮৭) 

রাগিণী কামদ--তাল ধামার | 

আলিহো৷ কি মেরি ছাতিয় বেদর পিয়াকো বিরহা নিছুদিন। 

কঠিনা নিঠুর! কাহে নাহি যাতে নিলাজ য্লয়ছিহো মেরি প্রাণ । 

বছ'দিন তেই পিয়া নেহি আই কৌন সৌক্গে অব দিন গোঁয়াই। 

গতি নাই পাইঞ্জকীহা সোভ। সই এয়াতে রোতেহে তানসেন ॥ 



১২২ ধ্ুপদ ওজনাবলী । 

€ ২৮৮9 

রাগিণী কামদ--তাল্ চৌঁতাল। 

জীওন ধন মেরোহি আনৌন্দ নৌন্দন নৌন্দ কিশোর যশমাই 
৷ গোপাল গোপিনী বঙ্লহ পিয়ার রাধা রমন। 

কৃষ্ণ কেশব কান্ত দিনে দিনৈ দীনবৌদ্ধু বচ্ছল প্রেমময় শান্তে সুখ 
পরম নিদান।, | 

ব্রজনাথ গোপীনাথ রাধানাথ প্রাননাথ বিশ্বনাথ বিশ্বরূপ তুম বিনা 

মায়া |: 

তামসেনূকো বাত ভুমহি মেরোহি নাথ সরব নিধি প্রাণপ্রাণ তুম 
বিন আউবা কহ নেহি আন।॥ . 

(২৮৯ খ 

রাগিণী গোপী কামদ--তাল চৌতাল। 

পরমেশ পরত্রন্ম নারায়ণ নিরৌগ্জন নিরমল নাথ বিশ্বস্তর বিশ্বগাল। 
তুই জনন তু"ই থল তুই অনীন তুই অনল তুই ববে'তু'ই চৌন্তর 

তুই অচল আকাশ পাতাল। 

তুই আদি তুই ওত্ত তুই অনাদি তুই অনৌস্ত তুই এক পুরাণ 
তু'ই নিখিল কারণ। 

তানসেন কহত প্রভু সাধুজন ধরম টা ভূভার ধরণ ওয়ারে 

,আওতারি আনোন্দে নৌন্দ লাল ॥ 



প্ুপদ ভজনাবলী। ১২৩ 

(২৯) 

রাগিণী তিলক কামদ-্” তাল্ তেতাড়া । 
বিদ্ব হরণ বুধ৷ বেনায়কে ন্য়েক দৌও লঘদর ধরণী ধর গণ্চপতে 

গুরু গনেশ। ছি. 
হৃদি সিদ্ধিকে দাতা গাউণ্ে কামনা পুরণ সেবক কিজে দিজে 

শাস্ত্র প্রসাদ তাপর গুণী গুণী কর বিদ্যা বর দ্দিজে হর লিঝে কৌঠ্ে 
কলেসা ॥ 

(২৯১) 

রাগিণী তিলক কামদ--ভাল চৌতাল। 

স্বরনর জগ বৌন্দন তুহরি শঙ্কট বিপদ ভই হারি মধুস্থদন প্রাণ 

কানাই। 

হৃদি মৌন্দর আধেষ্টাতা ধাতা গুরু গোবিন্দ গোপাল ব্রজ কিশোর 
আনন্দ নৌন্দন যশে মাই। 

নারায়ণ নট নায়র নাথ নাথ নিরৌপ্রন প্রণেশ্বর প্রাণায়াম হরি পদ 
যুগ ধ্যান ধরে অ। 

স্বতিকরত তানসেন আই যোগ জীওন জোগেশ্বর প্রভুজি অধম 
দীন দীন শরণ কৃপা কিজে পাপ হর লিজে বৈকু& ধাম নাই। 

(২৯২) 

্াগিণী তিলক কামদ-্্তাল ধামার। 

নিচু দিনা ডক বাজত আধ আধ বন্দাবনমে সরস খতু সুতা 

বসন্তে । 



৯২৪ ফ্ুপদ ভজনাবলী। 

_ আনৌন্দে ব্রজবাসী গাই হরিগুণা সখিয়! খেলত শ্রী গোবিন্দ। 

ব্রজমে কুঞ্জ কুঞ্জে মদন সুখা ভৌগ্জে ভওরা৷ তওরী গুঞ্জে পুষ্লা 

পুগ্লী,নালে। | 

শুক শারী পিক মোরি নাঁচত কেরি কেরি তানসেন গাও আনৌন্দ ॥ 

(২৯৩) 

রাগিনী শঙ্করা--তাল চৌতাল। 

' তুয়া চরণ ন! শরণ শরণ করে আও কালী শ্ঠাম। সুন্দরী তেরো 

রূপ সৌহাইরি। 

বিন্দ্য চলমে বাসে কিও হ্থায় প্রতচ্ছি কল! দেখাইরি। 

তুয়া গুণ অপারক করে সক বাখান বামায়েরি। 

কহত আনৌন্দ কিশোর ধ্যানে ধ্যানে আঁদি শক্তি আনৌন্দ 

দায়িরি। 

(২৯৪) 

রাগ্রিণী শঙ্করা_তাল চৌতাল। 

এয়া জগ ধূ' উঠবে উঠ মাই জানে শিউ শক্তি কোকর বাধান। 

জানত নাহি এক বস এয়া নট নাগর অধির প্রাণ হোকে ক্র 

কান ধ্যান। 

(২৯৫) 

র[গিণী শঙ্করা-_তাল সুর ক। 

ধ্যায়েও শিশু শস্ত গঙ্জাধর হর€বৃখতৎ বামদেও পশুপতে গিরজা 

পতে। 



ধরপদ তজ্রনাবলী । ০১২৫. 

যোগেশ্ববর যোগীবর যোগ পরম আনৌন্দ আনৌন্দময় বিভূ কৈলাশ 
পর বৈঠে ভও পতি ভূতনাথে। ৃ 

পৌঞ্চানন ব্রিলোচন বৃখব বাহন ত্রিশূল ডমেরু পাণি গাওৎ হরি 
গুণ] | 

ফণি ধর মণি ধর লিঙ্গাটে শশিধর জটাজুট ব্যালে ভূখন রৌগু, 
মহাকাল মহেশ্বর পাচিগণ সদা সাথে ॥ 

(২৯৬) 

রাগিণী 'সরম্বতী--তাল চৌতাল ৷ 
( শঙ্কা 1নটনারায়ণ+ শঙ্কর কেদার+ গৌড়সারং+নট ) 

জয় জয় যু নৌন্দন জগবৌন্দন দয়াল হবি মধুসুদন ককষ্চ কেশব 
কৌংশারে জয়তি জয় যমুনা জল বেহারী রাধা আধারা পৌঙ্কজ 
মধুকর। 

জয় প্রেম মূরতি মোহন নট খোছন নইন বনঘার ভূখন মদন মোহন 
মুরলীধর। 

কৌটা চৌন্দ্র জ্যোতী বিমল নি? মৌগুল কল মোহন হাস 
মাতাও ব্রজঙ্গন]। 

॥ সরস্বতী করুকে ধ্যান তানসেন হরিগুণ গাওথ প্রেম ভারে জয় 

ননদলাল পতিত পাওন ॥ 

(২৯৭) 

ব্াগিণী নট নারি স্ুরফকতাল । 

আধ অধর মুরলি আধ ত্বধর শি আধ ওঁদ মুগমঘ ৮৮ তক 

ভূখন। 



১২৬ ধরপদ ভজনাবলী । 

আধ ইন্ত্রনীলমণি আধ চৌন্দ্র কৌগড শ্বেত আধ শিশা! শোহে হ়্ 
আধা জটাজুট আছি বৌদ্ধন। 

আধ বাল গোপাল আধ মহেশ্বর আধ চক্রপাশি আধ শৃলধারী। 

গাও তানসেন হবি হর সমেলন নটশঙ্করা রূপ জগমন হারি ॥ 

(২৯৮) 

রাগিণী পরজ--তাল চৌতাল। 

হজরত সাহো! দিনে দিনে দীন পালক ছাত্র চামর দৌগডেধর 

কিরিটী সৌহে শিশা (রে)। 

দিল্লিপতি সুন্দর বর বিলাস রূপ যৌবন সৌঁহে বামা যুখ রর 

চৌন্দ্রে সৌোহে তারা (রে)। 
অসুর সুরা ডর নালাগি পণি প্রভাপতাপে রাজ রাজেশ্বর ই 

আগন ভূওন পালক। 
তানসেন কহয় প্রভু তম চির চিরোপ্ীব যশতের বিমল ভাতি 

গল্গ| যমুনা! পানি (রে)। 

( ২৯৯) 

রাগিণী পরজ-_তাল ধামার। 

যৌঙ্গে থেলেনে হরি নয়ালে কিশোরি। 
. আয়ে সব সখী মিলি মাধব পেয়ারী'। 

'াবীরে গুলাল লালন ভে'ই সব লাল ব্র বধু যুখা মালোওরোরি। 



প্রাপদ ভজনাবলী। ১২৭ 

৩৬৩ ) 

রাগিণী পরজ--তাল ধামার'। 

' আজুহৌরি খেলেনে নওলে কিশোরী দিয়া .সব সৌগে রৌন্গে 
বৌঙ্গিরি রে। ূ 

মার পিছকারি, আবিরা ভর ঝোরি প্যারিনে হরিকো, হরি 

পিয়ারি রে। 

বাজত বিণ রবাব ঝাঝডক, নাচত গাঁওত দেত করতারি রে । ; 

তানসেন গাও যুগল কিশোর ভুবন মোহন রূপ পেখ নর নারীরে ॥ 

(৩০১) 

রাগিণী বেহাগ--ভাল চৌতাল। 
ঝুমে ঝুমে আওত নয়না ভার তেহারে। ৃ 

বেখুরে অলক ্তাম. ঘনছে লাগা ঝপটি উরি যাত মেরে জান 
তারে। ূ | 

অরণ বরণ নইন তেরো! তামে লাল ডোরে। তাপর অনুজ ওয়ারি 
ওয়ারি ডারেখ। | 

তানসেনেকে প্রতু তুম বহু নায়ক উপম] কীহালো কহ বিন! 

অর্জন কারে॥ 

৩০২ ) 

রাগিণী বেহাগ-তাল চৌতাল। 
তারক ব্র্ম নাম তেহারি নারায়ণ নিরৌগ্রন নিরমল নওনটবর 

হাম সুন্বর কালীন্দি রাস রসিক রাধ! রমণ । 



১২৮ প্রুপদ ভঞ্জনাবলী। 
শ্রীমুখ মগুল তিলোক শেহ! শ্রবণ কুগুল জাড়ে তীয়! হেম জাট়ে 

গীত ধুটী গীতান্বর নীল সায়র নায়র। 

মোহন যূরতি মোহন বাকে মোহন মোহন হাসি মোহন নইন। 
তারে মোহিতা জগবাসী। 

তানসেনকে প্রভু দিজে চরণ ছায়ে পোপাল নৌন্দলাল যশোদা 
দুলাল ব্রন্ধনাথ দেও দেওন॥ 

(৩৩) 

রাগিনী বেহাগ--তাল চৌতাল। 

নীল পৌস্কজ শ্রীমুখা মৌগুল সজনি ইন্দ্র ধানুক ভাও তক্ষিমা। দিটি 
নট মৌঞ্জন দশন মতি চারু কপোল বিদ্বাধর পিন্ধন পীতবাসে। 

চরণ পরে চরণ রাজিত উছে বুনুনু পাজনী বাজত মোহন চুড় শিশ। 

'শোহত ফুলি ফুলি ভ'ওরা গুঞ্জত, করকি মূরলী মধুরা বোলৎ নটরাজ 
নওল কিশোর সাজে । 

বনি বনফুলি মালাগৰে ইন্দ্রমনী মুকুতা। মাসে শৌহে উরে কমল 

বিলাস মধুর! মধুরা মধুর! হাস মোহিতা৷ ব্রজাঙ্গন। । 

বামে গৌরি কিশোরি প্যারি বনি শেশহ ক্যায়ছে জগমনোহারী 
জলদ বিছু খেল বি্ুরি সাওরি সাঁওরি রূপ মাধুরি যুগল নওল কিশোর 
কিশোরী হরি-গুণ গান মাতোয়ার! তানসেন হৃদি বিণা সদ বাজে ॥ 

(৩৪০৪) 

রাগিণী বেহাগ্র--তাল ধামার। 
মেই ক্যাছে যাউহলী পানিয়া ভরণেকে। দ্রশন যবহ্ম পাউঙ্গী নন্দ 

কানাই। 
কুল কু'য়শরী শ্যাম তু গৌয়ারা কাহিক বোল! লাঁজ তই ॥ 



ধ্রপদ ভজনাবলী। ১২৯ 

(৩০৫) 

 ববাগিণী বেহাগ__তাল ধামার। 
পিছি কারি মারোরি গোপবাল। আবিরা কম কম! খেল হোরি । 

বীণ বাজায় মৃদৌক্ষ মঙ্গল নাদ গাওৎ ব্রক্ববাসী আনদ গারি ॥ 

(৩০৬) 

রাগিণী বেহাগ-_তাল সুরফ1কতাল | 
নৌন্দলাল প্রভু ষশোদা ছুলাল গোপাল পরম দেও রাধিকা 

প্রাণেশ। 

মোহন মুরলীধারী কুঞ্জকানন চারি কালেন্দী কাল জল কল্লোল 

মোদৎ মথরেশ। 
ব্রজবাল সৌঙ্ষে ধেন্ু চরাই রৌঙ্গে বন্ বন্ বনোচারী খেল 

গেড়য়া। 

গিরিধর গিরিধারী রাখত ত্রজ পুরী ইন্দ্র ক্রোধ ভয়ি এয়ছি কুপ। 

চাওৎ তানসেন হো পরমেশ ॥ 

(৩০৭) 
রাগ্িণী বেহাগ--তাল ঝাঁপতাল। 

আনৌন্দ পূরণ ব্রহ্ম সনাতন পরমেশ দীন দয়াল। 
তুহি আদি দেও পুরুখ পুরাণ অনৌন্ত দেবেশ মহাকাল । 
শাস্তি পরম দেও কপ! নিদান প্রেম পরখ মনি স্সেহাধার। 
তানসেন কহে মঙ্গল দাত1 জগত জীওন প্রভু নৌন্দ গোপাল। 

৪ 



১৩০ ধ্ুপদ ভজনাবলী। 

(৩০৮) 

রাগিণী বেহাগ-_তীল ধামার | 

আই সজনি আজু বাদরীয়া পিয়া বিন! ক্যায়ছে কটত দিন 

যামিনী। : 

উমাডে ঘুমাডে ঘন চউভর বরখন ঝ"াঝে পওয়ন তরপত দামিনী॥ 

( ৩৩৯ ) 

রাশিণী বেহাগ--তাল ধামার। 

কে! তুম হো' প্রভু দীন দয়াল মেরে! হি নাথ তুম্ছে কো দোস্তি 

ন জানে। 

কি তুম পিতা কোমাতা৷ কোত্রাত সুত। সুত বৌদ্ধ কোমান। 
কাহে তুম লাগি প্রাণ রোয়ে বেরহা যব নাথ দরশে। হল্লাস। 

তানসেনে কাবাত তুমহু সরব নাথ হিয়াকে। হিয়। প্রণেকো প্রাণ ॥ 

(৩৯০) 

রাগিণী দেওবেহাগ--তাঁল চৌতাল। 

জগন্নাথ হি বড়ি দয়াল প্রতু কৃপাসিদ্কু করুণানিধি+ ভকত বচ্ছল 
তগবান অখিল তারণ ভও ভই তৌপ্জন। 

নীলসিন্ধু নীলাচলে নীল চক্রধবজ মৌন্দির বৈঠেছ' জগত গুরু 
নন্দগোপাল পরমানন্দ নারায়ণ । 

তকতজন মানস সরস হংসরূপী জনার্দন কেরি করত সহস সারে 
কমল! সঞ্ কমলা পতে। 



ফ্রপদ তজনাবলী । ১৩১ 
তানসেন কহত প্রভু অধিলনাথ তুম দেও হৃদিনাথ হৃদিমৌন্দির 

সদ! বেরাজ এয়া! মেরি কমল! ॥ 

(৩১১) 

রাগিণী নট বেহাগ-_তাল ঝাঁপতাল। 

হো৷ দয়াদ্র নাথ করুণ! মহ! সাগর তকত প্রাণ বল্লত ভব সংকট হর। 
তুহি নিত্য সত্য অসীম পরা'ৎপর বিশ্ব বিধাত৷ প্রাণ প্রাণেশ্বর | 

তুহি সর্ব মঙ্গলময় বিধাত। আত্মারূপী সর্ধজীবক বিহর। 
তাঁমসেনকে প্রভূ অধম উদ্ধারণ কিষে রুপা হবে নন্দ শ্রীনন্দন। 

(৩১২) 

রাগিণী বিহ্ঙ্গড়া তাল চৌতাল। 

তেরোহি প্রেম! মুহা কমল যবহু' হম পেখ গরু নইনা মেরোহি 
রূপ সাবে ডুব রছ হো নাথ। 

যব মেরা শ্রবণ যুগ শুনত তারক ব্রহ্ষনাম তবু প্রাণ পুলক পুর 

রিশ্বাসসার ভুলায়াত। 

যবছু মেরে মুদ্রিক আখ পেখত হৃদাকাশ উদ্োৎ পুরণ কিষণ 
াদ পিওৎ সুধ। প্রাণ চকোর । 

তবু" মেরে জনম সফল হোগে প্রাণ নোদ্দলাল তানসেন অতে 
ব্যাকুল এইছিকো। প্রেম রতন যাচত ॥ 



১৩২ ধ্পদ ভজনাবলী। 

(৩১৩) 

রাগিণী বিহঙ্গড়া_তাল ধামার। 
বো! বোনাঁদে নওলে চুনরিয়া বোরে। নাদে জরদ কিন্নারি চণ বিয়া । 

হমহু তোরখ তান্ুদুরারি গৌনকি রোখ তারি তুম। 
প্রীতিকি বীতন জানত মোহন বাতন কি আন্মারি। 
নন্দ মোহন কি টিট লঙ্গোরও সযুজন1 দেতহি গাঁরি তুম ॥ 

(৩১৪) 

রাগিণী মালকোষ__তাল ধামার | 
আজু পিয়ে তুমছে খেলৌঙ্কি হোরি তুমকো। সখা সৌন্গে সধীয়া 

মেরি। 
যব তুম হারৌক্গে ছিনালে বাশবি জিনালে দেউন্গি যোবন ডারি। 
ধরম করম মান নেহাতন প্রাণ তুমহু সরব ধন গোপিনী মোহন। 

তানসেন কাহে ছুখিয়। কে] দিউঙ্গি যে! তুমকো৷ দেগ! সো ধন 

ত,মেরি ॥ 

(৩১৫) 

রাগিণী মালকোধ--তাল চৌতাল। 
রাজন কে। রাজ মহারাজ! ধিরাজ ছত্র দশ বিদ্ধ! নিধার্ন রাজারাম। 

যোই যোই ধ্যায়োত মন ই ফল পাওত রাচ বিধাতা করনেকো। 
একাম। 

লাজ কে1 যাহা য শের তাজ গরিবালে ওয়াজ গরি বানেকি মন 
ইঞ্চ। পুরি হোয়ে তোমার ধাম। 

'অন্থুবান। শির ঢার চউওর উজিয়ার তানসেনে গাওত তেঁহার নাম ॥ 



ধ্রুপদ ভজনাবলী ১৩৩. 

(৩১৬) 

রাখিণী মালকোষ__তাঁল সুরফণকতাল। 

সে! দিন কহ! গেইরে যব হম ভুঞ্জে ধন জন যৌবন পিয়! বিলাস! । 
দন্ত অহৌন্কার কৌস্পে মেদিনী পুরণ নাহি গেঁও ভোগ লাল্স্ 

ক্্উর কাম পিয়াস।। 
অবহু ধওল কেশ লোলিত বদন সবহু' তিয়াগি রহ দারুণ তৃষা । 

তানসেন কাহে প্রভু নন্দলাল জিওন মরণ তেরে চরণ পরাশ ॥ 

(৩১৭) 

রাঁগিণী মালকোষ-__তাল চৌতাল। 

এমন ত, কাহে ভুলরে তারক ব্রহ্ম নাম যাহে জীও তওসিম্কু পারে 
চলি যাওতে আনৌন্দ ধাম। 

অজ্ঞান আন্ধার মোহ মুগধমন সংসার জার যাড়ে মীনা মান। 

তজরে নৌন্দলাল যাঁকে। পাগ কমল তারণ তরণী যাহে হরি হোত 
কাহ্ারী । | 

তানসেন ইহ। বোল ভজমন গোপাল কপাময় কৃপা কোবে অপরাধ 

ছমা কোরে পারে দেগারে ॥ 

(৩১৮) 
রাগিণী মালকোঁষ-তাল ধামার। 

বিষাদ সিন্ধু বারে মগন। রহ' হরি নিরাশা আন্ধার দিন! দালিদ্র। 

দুঃখ আতে প্রবল । 



১৩৪ প্ুপদ ভজনাবনী । 

ধনজন সম্পদ দারা স্ুত বৌদ্ধব সুবাছ' তেয়াগি চলি অনৌন্তকারে 
পৌন্ছে। 

হামহু' একা ইহা জগমে সংসার মরুমে বৈঠে আধিয়ারে গরল 
ভোজন জনম জমন আঘ করম কি ফল। 

তানসেনে প্রভু শরণা গত দ্ীনে ন ছোড়ি কৃপা হরি ঘোর 

দুর দিন 

(৩১৯) 

রাগিণী মালকোষ-_তাল তেওড়া। 
অপার তওসিন্ধু বাবে কে তারে তুম্ বেন্ জগন্নাথ । 

ংসার মহ! কটা পঢৎ হোত সদা জীও অজ্ঞান কলুখ ওরা 

অবেছ্া সাথ । 

ভজরে মন নন্দলাল দেও দেও প্রভু গোপাল পার ব্রন্গা বূপ 

অনাথ নাথ দয়াল হবি। 

তানসেন কহত মন ধীহা মিলে শান্তি ধন সংসাঁরমে শাস্তি সুখ 

বাত.কি বাত ॥ 

(৩২০) 

রাগিণী মালকোয--তাল চৌতাল । 

ব্যাকুল ওস্তর বেরহে প্রাণ বল্পহ তেরোহি দরশন দ্বিজে হো 

রাধ। রমণ। 

জলধর দর শে" আশ চাত্রেক ধ্যাইছিকে। ধাওত তেই ছিকে, 

মেত্বোহি মন। 



ধপদ ভজনাবলী | ১৫. 

বিষয়! গরল ভোজন গ্রমাথি ইন্দ্রিয় দারুন! মায়ামোহ অবশ মোন 
লটপট সব তুমছে হরি। 

তাঁনসেন কহত বাত দ্দিন গত আত রাত ওস্ত জানিয়ে শমন তই 
শরণ লায়ে দীন শরণ ॥ 

(৩২১) 
রাগিণী মালকোধষ--তাল ধামার। 

নাচ মটন নট বিহারী হরি রৌঙ্গে মাচাই সৌন্গে পিয়ারিণী প্যারী। 
আঙ্জু ব্রজ মৌগুলে ধুম অপার আবির রৌক্ষে তর ঝোরি। . 

গাওত ব্রজাঙ্গনা বাজ মধুর বীণা ঝা মৃদৌঙ্গ বরতারি তাবি। 

তানসেন গাওয়ে আনন্দ ভারে হৃদি বীন বাজে হরি হরি ॥ 

(৩২২) 

রাখিশী মালকোধষ--তাল ধামার। 
ফাগুন মে সজনী হোরি মাচাই খেলত নন্দ কিশোরী । 

এয়াহি ব্রঙ্মমগ্লে ধূম৷ অপার আবিরা করভর ঝোরি। 

নাচত ব্রজবাসী নাচত শিখি মোদ নাচ কাঁলেন্দী তরঙ্গ ভরি। 

ডোলৎ ডোল! নৌন্দ কানাই আউর ভোল রাধা! গোরি ॥ 

(৩২৩) 
রাগিনী মালকোষ--তাঁল চৌতাল। 

পিয় তোমকে। এয়া আরজ মেরোহি স্ুখমে দুঃখমে জীওন মরণে 

জনম জনমে প্রাণ নাথ ভইও। 



১৩৬ ধ্রুপদ ভজনাবলী | 

হৃদয় আসনমে প্রত বাস করো পল্ছন বেরোহে নজীও। 

সথে তুম লাগি প্রাণ রোয়ে মেরি তৃখিতা চাত্রেকে। পিয়াঁসা পূরণ 
কিজে হে! দিজে প্রেম সুধাদান। 

তানসেনেকে বাণি পরথ রতন নীলমণি যোগেন্দ্র ইন্দ্রদেও পৃজত 
বানায়ে হার কৌ্মে লাগাও ॥ 

(৩২৪) 

রাগিণী রবিকোষ--তাল ধামার। 

ফ্যায়ল। র। ও হায় হোরি ব্রজমে খেলত নন্দ কিশোরি। 

এয়াহি ব্রজমে কউ কায়ছি বশে। গে! মালওয়া আবিরা ভর ঝোরি ॥ 

(৩২৫) 

রাগিণী চক্দরকোষ---তাল রূপক |. 

প্রাত সমা আসানানকে সমান বন্তার পঠা যে দিও তাহে সমা 

পিয়াকে মিলন ভতইলা । 

অস্ত আগার থাল বরণকে পুগ্ানালে পৃূজন চলি গোপাল। 

(৩২৬) 

রাগিণী চন্দ্রকোষ-_-তাল চৌতাল। 
আবন্কে উদতকে গ্রাতে সময় অরুণ কিরণ দ্রিশাছায়ে তাহে 

ভাসে বিশ্বা যগডল। 

কনক থালামে বরণে বরণে কে পল লয়ে ব্রজবাল। পূজন চলে 

গোপাল। 



ধপদ ভজনাবলী। ১৩৭ 

কালিন্দী নীরে আম্মাত হোকে ব্রজ রম। খির সর নবনী 

কানাএলালে। 

তানসেনেকা কহে জনম জনম কি পুণ্যাফলে এই সি প্রেম দীইজে 
মেরি গোপাল । 

(৩২৭) 

রাগিণী লংকেশ্বর--তাল চৌতাল। 

চম্পক। বরণী গজগমনী চৌন্দা বদনি শ্ঠামা মোহিনী । 

পহেলে নীলাম্বর নাশ! বেসর উরে মতিলাল ধরণী । 

ধনি ধনি বলি য্যায়েছে স্থির দামিনী। 

সথীয়ানা সৌঙ্গে চলত শ্তাম দরশন রাঁধা-রোঙ্গিনী। 

(৩২৮) 

রাগিণী লংকেশ্বর-তাল ধামার | 

রাগ বলে হোরি মাচাই খেলত নন্দকিশোর। 
তন আবিরা সুরত পিছুকারী উপযে রাধা ভর মার ॥ 

(৩২৯) 

রাগিণী লঙ্কাদহন-_তাল শ্থররফীকতাল। 

বারিয়া বেদ উপয়ান লায় পঞ্চি গুরু মুখ তাক তারক বেদ উপমধ 
তার মাধ্যে। 

পাহেলি নিধান ব্রহ্মা খেল জগপর জগ লগ যগ॥ 



১৩৮ ধপদ তঞ্জনাবলী । 

(৩৩০) 

রাগিণী হিণ্ডোল-_-তাল চৌতাল। 
কৈলাশে শেখর শির মানে পা শ্তাপ শিব কোধাম মৌগুলে শৃার। 

নানা ভাতিকে বৃচ্ছে লতাপ। কুস্থমিতে দশ দিশে বিপিন সমাজ 

অপার। 

বরণে বরণে কে পা্ীগণ রমণ মানু দুর্গা নাম করতে উচ্চারণ 

করতে উচ্ছারণ। 
খাতু বসন্ত হিণ্ডোল রাগে গাওত আনদ ভরে কারে অতি বিস্তারে ॥ 

(৩৩১) 

রাগিণী হি;গাল--তাল চৌতাল | 
লাক্গা বরষে লেজীব কর খেল ধামার লিয়ে সব সঙ্গ সারি । 

এক গাওত এক বাঁজাঁও ত ন[চত ওর সঘর সব নর নারী । 

আবির। গুলাল তর ভর ভারত মামদ শা পর হো হে। হো হে। 

করত মাতোয়ার । 

কহ" কু ফাগ মাছি সৌহেনে রহি ভর ভর পিছুকারী ॥ 

(৩৩২) 

রাগিণী হিগোল--তাল চৌতাল। 
আওনে খাতুরাজ বসন্ত ব্রঞ্ধাম কেরি কানন রতন হিগোলে বৈঠে 

নওল কিশোর কিশোরী প্যারা । ূ 
বাজত বীণ মুরজ মৃদৌন্গ ঝাঝরডক জন তরৌঙ্গ গাওৎ ব্রহ্ববাসী 

হোরি। 



প্রুপদ ভজনাবলী। ১৩৯ 

আনন্দ অপারে ব্জরাম। প্রেম ভারে গাওৎ ধাওৎ নৃত্যৎ কোরৎ 

আনন্দ হলাশন। 

তানসেনে গাওৎ হিগোল রাগমে হরিগুণ। প্রেম-গাথা পরায় 

অমিয় ফল! মুনী মন মোহন কারি॥ 

(৩৩৩) 

রাগিণী হিত্ডোল- তাল তেওড় ॥ 

আজুকি চরি চৰ্রি খেলি হরি গোপিনী মাতোক্বাৰী যমুনা তীরে 
তীরে আনদ ভারে ভারে । 

কই গাওৎ কৌই বাজাওৎ মোদৎ কোই প্রেম ভারে করকি তারি 
তারি নাচৎ শ্যাম খেরি। | 

গাগরি তরি ভরি পীছিকারি আবিরা কাম কাম ওরারোরি মালা- 

ওৎ শ্যাম এঙ্গেবস বতি নায়রি। 

গাঁও ওড়ব রাগ তানসেন হবিগুণা হিঙোল হিয়মেন্ববি স্মবি 

মোহন মুবারি॥ 

( ৩৩৪ ) 

রাগিণী হিত্ডোল-_তাল ধামাব । 

আজুকি চরি চরি খেলাত হরি খতু বসন্তে নৌন্দ কিশোর 
কিশোরী । 

কোই রস ওয়াতি রৌঙ্গে স্ুরৌঙ্গিরি আবিরা মারত গিরি | 
বাজত বীণ। মৃদৌন্গ ঝাঝ ডক গাওত বাজাওত নাঁচত ব্রজাঙ্গন।। 

স্ুরদ্দাসে কহে মদন মোহন হিগোঁলাভর ঝোরি ॥ 



১৪৩  'ফ্ুপদ ভজনাবলী। 

(৩৩৫) 

রাগিণী হিণ্ডোল--তাল চৌতাল। 

সুন্দর সরস খু রাজ বসন্ত আওৎ তাওন কুঞ্জে কুঞ্জে ফুলি ফুলি 

ভ্রমর গুঞ্জে কোয়েল! পঞ্চম গানে মাতাওয়ে নব নারী । 

কানন কানন ফুটত চামেলা বকুলা' গৌন্ধরাজ বেলা মতিয়া 
গোলাব। সুগৌন্ধা। মনোহারি। 

পওন চলত মন্দ মন্দ বিছুড়ি গৌন্ধা টু দিশ গুঞ্জন ঝনন নাঁদ 
পঞ্চম পূরত সব বন ভূব। 

রতি পতি ভজ যুবক যুবতী নাচৎ গাঁওৎ হিণ্ডোল মাতি গোবিন্দ 
মঙ্গল তানসেন গাওরি ॥ 

(৩৩৬) 

রাগিশী হিত্ডোল-_তাল সুরফাাকতাল। 

আওত খতুরাজ বসন্ত মাতি মদন সৌন্গে করফুল ধন্ুবান তরুণ 

অরুণ লোচন চঞ্চল পুহপ মধু পানে । ূ 

কানন সৌঁহ। আনন ফুলি ফুল বৈঠৎ অলি করত তিলক রচন 

পলাশ বিকাশ বসন পরনে । 

চম্পক কুরুবক ট কুঘটত মুকুট শিছ! বেলায়! লেল। কলিয়া৷ মতিয়! 

হার গরে। | 

চটি মলয় জতুরঙ্গে স্থুরঙ্গে ফুলবাণে বিধৎ বিরহী প্রাণে প্রকট 

মহিম। বসৌন্তে তানসেন গাও হিগ্ডোল ॥ 



ধ্রপদ ভজনাবলা । ১৪১ 

| (৩৩৭) 
রাগিণী পঞ্কম-_-তাল তেওড়।। 

প্রথম গুণ বিচারি কররে ধররে কারে ছুঃখন মাচায়ে। 

থে অবণ বরণ শোহাতে তেই তেই রাখিওর. উগতে যুগতে কৌন 
কাচায়ে ॥ 

(৩৩৮) 

রাগিণী পঞ্চম- তাল চৌতাল। 

আজু বন বৈঠে রৌঙ্গমহালমে সখি সো! বোলাওত রৌঙ্গে গোলাল। 
চুয় চন্দন আতর আরগজা যুবতী যুথ কর জান। 
বাজত বীগ মৃদৌঙ্গ ঝাঝর ফল পটার বহ সবগল। 
গাওত বকস গৌন্দরর্ব রাগ পঞ্চম পাওতা তুরঙ্গা রসকে রসলে 

হিরালাল ॥ | 

(৩৩৯). 

রাগিণী পঞ্চম-_তাল তেওড়া। 

প্রথম গাঁওৎ বেদ চতুর! খক যযু সাম অথর্ব নাম হোত কিষণজী 
কে। জনম বাসর । 

আও চতুরাণন চতুরণ শঙ্কর পিনাকী চক্রুপাণী হী শ্রীপতি। 
প্রথম গুণ বিচারি প্রথম গুন বিচারি কররে ধররে কারে। 
তানসেনে প্রভুক ধ্যানে পঞ্চম রাগ করলে কাল! টাদদেক মন্ ॥ 



১৪২ : গ্রুপদ ভজনাবলী। 

(৩৪* ) 

রাশ্লিণী পঞ্চম--তাল চৌতাল। 
কানাইয়ারে তুমসে রোহি কোন হোওত তুমছে. ক্যা প্রীতি মেরি 

হি কহিয়ে নাথ। 

পলছন বেরহ। প্রাণ ব্যাকুলা তেই নই নামে ঝুরত ওন্তর দহিয়ে 

সকল বিশ্ব সংসার তুম বিন আন্ধার বাত। 

হিয়ীক দেও দেও তুম সদ হৃদি মৌন্দিরে ঠাড়ত বেহাঁর নিছু দ্রিন 

প্রভু ব্রজ গোপাল । ূ 

তানসেন কহত প্রভু তুম বু নায়ক আত্মরূপ সকল জীয়ে মেরোহি 

এক! নাথ তুম হোত। 

(৩৪১) 

রাগিণী বসন্ত-তাল চৌতাল। 

নদ বস্ত'খতু রাজা বনো৷ সপ্তন্রলতা গ্রাম পল্লওন।। 

মৃচ্ছন। কেশর সুরত বৌল তান শাখা রাগ ন্ুমন। 

গমক সুগন্ধ বানি মধু আস্থীয়ী স্চারি ভরা গুঞ্জন। 

ধরণ মূরণ টেরণ কোকিল সুদ্ধ মুদ্রা! কোয্পেল। বোলন। 

(৩৪২) 

রাগিণী বসম্ত-্-তাল ধামার। 

ভেওয়া। ফুলি বনবারি কছু হা সুদ্ধ তোহি কি নাহিরে। 

থয খত পা লাজ শুরুজন ত্যজ খেলত, হায় নর নানীরে। 



ধ্রুপদ ভজনাবলী । ১৪৩ 

ইত উতিতে আঁওৎ হোতুম যাওন পুহপ কি ভারিরে। 
মেবো কহ মানত নধীরজ প্রভূ দেখ নিপট আনারিরে ॥ 

(৩৪৩ ) 

রাগিণী বসম্ত--তাল ধামার। 

বসন্ত খতুরাজ আওত পুরণ টানি গগনে শুভ বাস হয় । 

বৌঙ্গিনী সৌঙ্গিনী পিয়ারিনী পিয়ারী ঘেরত কিশোরী কিশোর । 
আবির! গে।ল! ওয়! মিলায়ে পিছুকারি, কাম কাম ফাগ লেকে 

ভর ঝোরি। 

মার শ্রী অঙ্গমে রসবতী নারী তানসেন মজ রূপে ॥ 

(৩৪৪) 

রাগিণী বসন্ত-_-তাল ধামার। 

কৈল[শ শিখর পঁয় উমাকাস্ত খেলত বসন্ত গিরি সুর্তা সঙ্গ 
যক্ষ ফিন্নর গাঁওৎ নাচত উর্বশী আদি লয় গতি সুধঙ্গ। 

বাজত বীণ রবাব মূরজ যুরচক্গ ডমের আরু ডরু মৃদক্গ 

নান! ভাতি ভেদ পরনন উঘটত ধেলোঙ্গ তাক কিটী নগ দিটি তাক 

থু | 

বন উপবন ফুলে সব চু দ্বিশ লত! বেল বছ ভাতি বঙ্গ 
মানু আপন চুক ছুমাহিত আহে বহু তন ধরি অনঙ্গ। 

গুপ্ত ভেয়র কুক কোয়েল কি কোকিল কি আতহি তর 

শীতল মন্দ সুগন্ধ পবন ডোলৎ বোলৎ বহু ম্থগ বিহঙ্গ।: 



১৪৪ প্রুপদ ভজনাবলা । 

পারবতী শিউকো বিহার যে! গাঁওত হ্থায়.জীয়ে করি উমল্গ 
নওয়ালে কিশোর সো নুর পুনিত য্যাছে ভূয়৷ মণ্ডল বারি গঙ্গ॥ 

(৩৪৫) 

রাগিশী বসন্ত-_তাল চৌতাল। 

বসস্তা পৌঞ্চমী আয়ে ভূওন জীউ জন্ত মদ মাতি বঙ্কারী ভৃঙ্গে। 
ডারে ডারে কোলা পাপিয়া আবুয়া মউলেরে বসন্ত রাগ দূত তেই 

জগত শাশন দৌগড ধার কর সৌক্কে। 
পওন চলি বন চুমই চামেলি বিছুড়ি গোন্ধা মাতায়ে সরব ভূওন 

নরনারী কো। 
তাঁনসেন কহত সরস বসৌন্ত খু আও পীন্ধি বসন শীত রাগ তরুণ 

অরুণ মাতি ভাতি বৌঙ্গে ॥ 

(৩৪৬) 

রাগিণী বসন্ত--তাল জুরফাকতাল। 

কুরু বক কুটরাজ বেল! চামেলিয়৷ বকুল! গৌন্ধা শেঁত পাটল রৌন্গা 

নানারৌঙ্গে বন সাজে। | 

যুখ যুথ পরি নাহি যুবক যুবতী সঁহে করত বিহার পুজে' বসৌন্ত 
মহারাজে । 

ডারে ভারে বোল পাপিয়৷ কুক কোয়েল! ভ্রমরাগণ গুঞ্জরি বৈঠত 

ফুলি ফুলি। 

মৌন্দ পওন কুস্থম গৌন্ধা মোদৎ দিশা যৃগকুল মদনদতি রতেপতে 
রতে ভজে ॥ 



ধ্পদ ভজনাবলী । ১৪৫ 

(৩৪৭) 

রাগিণী বসন্ত- তাল ধামার । 
কোয়েলিয়ারে তুম্ ক্যা বোল কঠিনা বেরহ। দুরস্তে খতু বসৌন্তে । 
ইতি উতি যাতি আঁবুয়। মৌলে পৌঞ্চমে বোলারে কৃতান্তে। 
সরমে ভরমে সোহি গুরু গৌঞ্জন মদন কি ছোড়া পুহপ কি বান। 

পিয়। নাহি গেহ! আবহু সুদিন পায়। জীওন পরাশ। শ্রীকান্ত ॥ 

(৩৪৮) 

রাগিণী সোহিনী--তাল চৌতাল। 
আবে বসৌন্ত জন সুখ করণ মাতোয়ার। ভূওন ভে'ই ভাবে। 

কানন কানন ফুটে চামেল৷ বকুল1 বিরহী আকুল প্রিয়াবিন্। 
তাস্কু বাশর চাপাই ফুল চাপে যুবতী মনোহর পীন্ধন পীতবাসে। 

তরুণ অরুণ দীপ্ত নইন! সুযুগে আনন সুরৌক্জিতা ভ্রমর অলকে 
কর্ণেনে সুধ। গরে ফুলমালা গাঁও তানসেনে সোহিনী রাগে ॥ 

(৩৪৯) 

রাখিণী সোহিনী-তাল হৃরফাকতাল। , 
মোহন মুবলি ধর নও নট রা রুচির মধুর ভৌঙ্গম বাঁকে বেহাৰী। 
পিরীতি মুর্তি আতি, জলধর ভাতি নীল সরোজ মুহ! অতে 

মনোহাবী । 

চন্দন চিত বদন, ওঞ্জন লেপ নইন, গরে বন ফুলমাঁর পইনে পীত- 

বাস। 

ভূবন মোহন নায়র গোপিনী চিত চৌর তানসেনেকো? প্রভু মন 

প্রাণ হারী। 

১৩ 



১৪৬ প্ুপদ ভজনাবলী । 

(৩৫*) | 

রাগিণী সোহিন।-_-তাল ধামার 

মোহন কি আতে পর ঘরছে সখি নিছু গোৌয়াই ঝুষত ঝুমে। 
, অরণ বরণ আখ তামে লালে ঝরে অধর বদন ভার পিকলিক্ 

ভালে ॥ 

(৩৫১) 

রাগিণী বাছীর-_-তাঁল চৌতাল। 

সঘন বন ক্রম বেলী ভার পাত সব লহ হাত খত বসন্তো। আয়ে! 
মান। 

রঙ্গ রঙ্গ কি ফুন্ধ ফুলে সরস সুগন্ধি ভে য়র গুপ্তত কোয়েল ফুকৎ 

তান। 

সুরসপ্ত। সম্পুরণ সে গাওয়ে কথ মধ্যে উপযাওয়ে সুমাত যার 

তুকন আদি বরনন যান। 

ক্িনকি আস্ততি করৎ আনদ কিশোর গায়ে পয় বাঞ্চিত ফল 
হোয়ে বিদ্যা নিধান ॥ 

(৩৫২) 

রাঁগিণী বাহার--তাল ধামার। 

বন উপবন ফুলে ফলে সাজী সব দ্রম মোরি কানন শে? হেরী! 

ডাবে ডারে বোলেৎ পাপিয়া! কোয়েল বোজে মধুুণী গুপ্জী ভ৯৭1 
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(৩৫৩ ) | 

রাগিণী বাহার--তাল ধামার। 

স্বন্দর খেলেনে আয়ে সে! পিয়া! সনে ফাগুয়৷ আহিরী নাগরী 

আয়ে কুঞ্জে মাচাই। 

গাগরি ভরি পিছিকাঁরী রোৌরি কই মার কোই গুমানে সে 

গারি ॥ 

(৩৫৪) 

রাগিণী বাহার-তাঁল চৌতাল। 
্রফুল্না দিশা বাত শীতল মন্দা হনব! গৌন্ধা! বহা' সৌঙ্গা খতুরাজ 

বসন্ত আও । 
লতা! বল্পী সরল ত্রমা ফুল ফলে সাজত ভেট দাওয়ে খতুরাজে 

মৌন্দ মৌন্দা পওন চলি চামর ঢে)ড়াওয়ে কোকিল৷ পৌঞ্চম গানে 

মাতাওয়ে। 

তেমর বন্কীরি বৈটে পুহপ পুহপ মধু পানে কোয়েল! কুজিতা খতু 

বসন্তে কানন গেশহাক বরণন সেকে ! 
ধরত তান ফিঙ্গে তৃঙ্গে কোয়েলে দোয়েলে মিলি দি ২ তানফেন 

গাওয়ে রৌঙ্গে সরব মঙ্গল নরনারী পাওয়ে ॥ 

(৩৫৫) 

রাঁগিণী বাহার--তাল ঝণপতাল। 
বহত মৃছধ সমীর ফুটে নান ফুলি শ্বেত পাটল' রাঙ্গা বন রঙ্গি 

বানাই। 



১৪৮ , প্রুপদ ভজনাবলা। 

গুপ্রৎ কুঞ্জে অলি মধু পিয়ে ফুলি ফুলি কোকিল! পৌঞ্চম বুলি 

জনমন মাতাই। 

বেল! চামেল! বকুল! গৌন্ধা! যনোহারি লতা বন্পরী ভ্রম! ফুলে ফলে 

সাজি । | 

তানসেন কহে মদ যুবক যুবতী মাতি বিরহী জন কৃতান্ত বসৌন্ত 
খত আই। 

| (৩৫৬) 

রাগিণী বাহার-_তাঁল ঝাঁপতাল। 
অচল ঘন গহন বন গাও গুণা তেরি গাও আমৌন্দে সব রবে চৌন্্র 

তারা। 

দ্বিশাপ্ুতি গাঁও গুণ! ইন্দ্রা্দি বরুণা গ্রহগণ গাঁও সব মহিম? 

অপারা। 

সবিতা ভূধর সপ্ত সিন্ধু সরগ সপ্ত আকাশ পাতার ব্যোম ত্রিভূওন 

গাও। ূ 

গাওয়ে তানসেনে নৌন্দ কিশোরা জগজন গাও ভই প্রেমে 
মাতোয়ার। ॥ 

(৩৫৭) 

রাগিণী বাহার-_তাল ধামার। 
' বন রঙ্গিলালে ফুলি ফুলি সাজি সুক্রম মোবি কানন শোহেরি। 

গুডারে ডারে বোল! পাপিয়া কোয়েল ফুলি ফুলি বৈঠে অলে 

গারি। 



পদ ভজনাবলী। ১৯৪৯ 

পওন চলত পুর, চুহি চামেলি বকুল য'হি বেলা গৌন্ধা মাতাই। ; 
তানসেনে কহে যুবক মিল যুবতী বেরহী দুবস্তে বসন্ত আই ॥ 

(৩৫৮) 

রাঁগিণী বাহার-_তাল টিমেতেতাল!। 
বেলি চামেলিয়। সুখকর বকুলা ফুল ফলে খতুরাজ সাজি বসন্ত 

কোয়েলে কুজিত গুপ্জৎ তোয়ারা। 

বন বন ভ্রমি মৃগাঝুলা আকুলা। মলয়া পওন চলি পরিমল ছাও 

স্ুশীতল যমুনা পুলীন, বেহার রাধ্য। শ্ঠ।ম ব্রজলীল। জগণ্ড পুরাঁও ॥ 

(৩৫৯) 

রাগিণী শঙ্করাভরণ-_তাল চৌতাল । 

কৈলাশশেখর পর হর 'বৈঠে গৌরি সাথ মোহন খতু বসৌন্ত। 

আধা রজতা গিরি মানু ভাতি আধা হেম বিজুরি থেলাওত আধা- 

জটা আধা বেনী শস্তরু কোন্তে। 

বন উপবন ভ্রমর গুপ্ন কোর়েলে দোয়েলে বোলে রতি পতি রূতি 

সৌন্গে বেরাজ বসৌত্ত নথা সাথে । 

তানসেনে গাও যুগলরূপ আধা শঙ্কর আধা শঙ্করী মিলি শঙ্ষরাতরণ 

রাগ মধুরা বসৌন্তে। 

| . ( ৩৬০) 

রাঁগিণী শঙ্করাতরণ_-তাল স্থুরফ কতাল। 

আওন মধু খতু পতে সুন্দর সুর নায় মোহিত তে ই জগজন মাতল 

ল্ুথসারে নায়র সহনারী। 



১৫০ প্রপদ তজনাবলী | 

বোলৎ পাঁপিয়। কুক কোয়েলে পৌঞ্চম তান ধরৎ ভূঙ্গে গুঞ্জে গুঞ্জে 
বৈঠে পুহপ পুহপ চু হে'মধু পিয়ে মাতুয়ারা নাচৎ ভারে ভারে মায় 
সুথসারি। ৃ 

বন উপবন সাজি রঙ্গিল! ফুল ফলে সুগৌন্ধ। সমীরণ বাহি মদ্মদ 

মোদত টু দিশ]। 

তানসেনে শাও সুন্দর স্ুবসৌন্তে গোবিন্দ গুণগান প্রাণ প্রাণ 

জগণ্থতি আনদ তারে ভারে শঙ্করাভরণে ॥ 

(৩৬১) ঃ 

রাগিণী দ্বীপক-_-তাল চৌতাল। 
রাগ অপার কৌউ নাপায় ও থাকে নর পাচ পাচ মুল গামাও। 
গগন বুধা পওন বুধা সপ্ত স্বরণ ছায়ও কর কর আভায়না জ্যোৎ 

জালাও । 

সোনেকা দয়ার! রূয়েকি বাতি কহে গোপাল শুম ব্যাজ ইহা বিধা। 

্বীপক গায়ে জ্যোৎ জালাও ॥ 
(৩৬২ ) 

রাগিণী দ্বীপক-_-তাল চৌতাল। 
আদরহো মগন আন্ধারে গাট়ে বিশ্ব সংসার শূন্যে নৈক্লাকাবে তবধ 

ভোষ্কারে, ক্ষীর সিন্ধু শিশ! সহস মাপাই নরাইন যব রহ শয়ান কমল! 
পাগন কমল সেও! | 

প্রথম তেজ বিভু ডারে, পয় নিধি বারে উসে যাত ওণ্ত কোটা ভাগ 

প্রত ব্রন্ধা্ শংকর ব্রহ্ম আদ্র দেও উপযাতও | 
হিঞ্চামায়ে হিথ্ম প্রিকিতি ম্ময়ে যব মিলন কোটী সুরষ কোটী 

চৌন্ত্ী কৌটি গ্রহ কৌটা উড়া! বাস উপযত নিম্মিখে। : 



ধ্পদ্ ভজনাবলী ৷ ১৫১ 

অখগ্ডা মোৌগুল জ্যোত জালাও পত্তন হু্কারে সিন্ধু তরঙ্গ অগ্নে 
বরণ জলদ যাঁত, তানসেন বিভূগুণী গাঁওত দ্বীপক বাগেও ॥ 

(৩৬৩) 

রাঁগিণী দ্বীপাবতী বা দ্ীপাওৎ--তাঁল চৌতাল। 

গাগন কমলা গৌঙ্গা আদ উপযে বিষ বইঠ যব বৈকুণ্ কমা য়ে 
শংকর বীণ! গুণ গাঁওত হরি হবি পৌঞ্চানন, সুরতান রাগ রাস ভাব. 

উনাঞ্চাস কৌটা তান আলাপন বেষ্ণ পগন দ্রব ভেঁই দ্রবধয়ী চলত 
কিয়ে তরঙ্গ বিথার। 

আগড় ছলত তগীবুথ পাছু গঙ্গামায়ী তাসাও প্রেম তরঙ্গে মত্ত করে 
প্রেম পীয়াসে। 

তানসেন কহে আঁশেষ বেশ্রাম সন্তুশিশ। ভূয়া পাছু আওন সাগর 

কুল মুদ্ধরণ কিয় আপ মহিম। প্রচার ॥ 

(৩৬৪: 

(রাগিণা রিং ঝাঁপতাল। 
/ 

শিকর গড়া চৌন্দ্র! কৈলাসে নিহতা৷ চৌন্দ্রা গ্রতা কিরণ জ্যোতি 

প্রজাল। 
চৌন্দা মকরন্দফুলে ফলে পরিমল সুগন্ধ! দীবিয়! বদন তু মদন 

পৃজাল। 
মতি আনাসে ছোটে চৌন্দা কিরণে সৌহাল চৌন্দরা অব্ন্ধ গায়ে 

নায়ক গোপাল ॥ 



১৫২ ধ্রপদ ভজনাবলী । 

(৩৬৫) 

রাগ্িণীকোল্লাহল (কানাড়। )--তাল চৌতাল। 

মুবলি 'অধর শ্ঠামন্ুন্দর নও নটবর সাজ সামবর সুন্দর অতে 

ীতান্বর । 
অধর মধুর ম্ধুর হাঁস, মানু কোটি কোটী চাদ প্রকাশ, অলকা 

মণ্ডিত শ্রীযুখ। মণ্ডল, বিদ্বা অধর। 

পৌ্কবজদল নইন, তাও ইন্দ্র ধনৃমান, চরণ চরণ পব্ ভ্রিতৌ 
মাধুরী ॥ 

তানসেন কহত প্রভু রূপ নেহারে বিশ্বমাতোয়ার বংশীধুনে বরখ 

সুধাধার ॥ | 

(৩৬৬) 

রাগিণী শঙ্করা_- তাল চৌতাল। 

এয়া জগজন গাঁও গাওত তারক ব্রন্ম হরিনাম জ্ঞানে, শিউ শক্তি 
কো কর বাখান। 

প্রেম মহা এক রস প্রাণভরির পিওত নিছুদিন লেত হরিনাম ধ্যান । 

গাওত বিশ্বরাজি, রবে দ্লাছু তারা শশী, সচল অচল সমুদ্র মন্দ্র, 
ক্ষিতি তেজ মরুৎ ব্যোষ। | 

গাওত রাঁধ! গোবিন্দ, ব্রজ দুলাল পরমানৌন্দ আনৌন্দে গাঁও গুণা 
তানসেন। | 



ধ্ুপদ ভঙ্গনাবলী। ১৫৩ 

(৩৬৭) 

রাগিণী শঙ্করা-তাল ধামার। 
আঁজুকি হোরি ব্রগমে ব্রজবাধী আনৌন্দে গাওত নাচ নন্দ 

কিশোর । র 

বিমল পুরণ শশী অম্বর পর্ কাশি, শীতল মলয়জ সমীর । 
বাজত বীণ রবাব ঝাঝ ডক মুদৌক মুরছাও খরতারিরে। 
রামদ্দাসে কহে রূপ নিদান, রাধাশ্তাম যুগল মধুর ॥ 

(৩৬৮) 

রাগিণী মালকোষ-তাল চৌতাল। 

রোয়ে মেরোহি দিন যাতে হো হরি নইন লোরে আন্ধ! তেই, 
দরশন কাহে নাথ, শরণাগত দীনে না মিল। 

তুম" নিখিল নাথ হরি, হমন্থ' পাপী দুরাচারী এয়াহি পরাশা 

ধেরী পাপী তাগীঢরজন গতি তুম হোও দয়াল। 

ন ছোড়ে গেহা, নছোঁড়ে কাম পিয়াসা মায়! মোহ বিষয়া আশ, 

ন ছোড়ে নছো্ে সংসার জৌঞ্জার। 

তানসেন কহত প্রভূ বিরহাতের দ|রুণ সহনে না যায়ে নট- 

রাজ হিয়ামেরাজ। হৃদয় নাথ তুমেরি প্রাণ গোপাল ॥. 

(৩৬৯) 

রাশিণী রবিকোষ-তাল চৌতাল। 
প্রানেকো প্রাণ হে! ব্রজরাজ তুম বিন পলছন ন জীয়ে। 

বেরহ! অনল দাহন চিত দহিয়ে বিষম] শান্তে সুধা বরখনে শীতল 
কিয়ে। 



১৫৪ ' ধ্রঃপদ ভজনাবলী | 

জীওনে মরণে জনমে জনষে হৃদয় নাথ হদ্দি মাঝু বেরাঁজ কানায়ে। 
তানসেন কহত বাত তুম" সরব নাখ আত্মারাম কৌঠে কো 

ভূখন নীলমণিরে ॥ 
(৩৭০ 

রাগিণী নারায়ণী' (বিভাষ )-_-তাল চৌতাল। 
নিছুদিন গাওত বাধাকৃষ্ণ যুগল কিশোর যুগল রূপে মগন। বই? 

মেরি মন নয়ন চকোর সুধাধার প্রেম রস পিওত মধুর মধুর আতে। 
আধা ওক্গ নও জলধর আধা ওঙ্গ বিজুরি থির আধা শিশা1 শেহত 

চুড় আধা শিশ বেণী ডোলত কৌঞ্চন মালে জাড়িত প্রবালে মুকুত! 
পাঁতে। 

ভুজে ভূজে দুন রৌন্ধন কপৌল নইন চরণ মেলন পীতাশ্বর মিল নীল 
শাঠি মানু মদন মদন মোহিণী | 

ক্যায় সোহ। ভূয়াপর নট রৌঙ্গিণী নও নটবর বাধা শ্যাম রূপ 
নুন্বর তাঁনসেন ধ্যান ধরৎ যুগল মুতে ॥ 

(৩৭১) 

রাগিণী রক্ত হংস (সারং )--তাল চৌতাল। 
সারদ রায়ণা পূরণ চৌন্দ্রম গগনে যয়ূনা কো তীরে ধীরে সমীরে 

সুভাদিনে ব্রজমে রাশকেরি। 

বংশী ধূনে শুনে ব্রজঙ্গনা মুগধভে ই চলত কুঞ্জধন মিলত মদন 

মোহন গিরিধারী | | 

মগ্ডলি বিছুমে যেতে কৃষ্ণ তেতে গোপী ঢুন গোপী মাঝ কৃষ্ণ 

শেৌহত রাশ মগুনে। 

নাচ গাঁও বাজত বীণা বোলত কিক্কিণি বলয়া, পাজনি রণি রি 

ধুনে গুনে তানসেনেকো মন প্রাণ মাতোয়ারি | 



সংখ্যা 

ভ্রন্ম নহশ্পোশ্রন ॥ 

ছত্র অশুদ্ধ 

অরন। 

হার 

গায় 

জ্ত্যানাধার 

বিহঙ্গ ' 

ফুলি 
শ্রুতি 

শুল 

সবিতা 

ব্রহ্মা 

_ হিব্ণগর্ভ 

উথে 

বানাত্র 

হল্লাসে 

ভাস 
তুমকো এইনি 

সিন্দুর। 
অন্বে 

বব 

শুদ্ধ 

অরুণ 

মাল 

গরে 

জ্ঞানাধার 

বিহঙ্গম 

হুজি 

স্তোতি 

শূলী 
সবিতা 

ব্রন্ম 

হিরণ্যগর্ভ 

. উ্ষে 

বানাএ। 

মৃদ্ধ হইতে, অন্তর! 

হল্লশলে 
ভাঁষ 

এইছি তুমকো। 

সিন্দুরা। আতোগ আবস্ত 

স্থুভে 



১৫৬ . _ ভ্রম সংশোধন। 

সংখ্যা ছত্র অশুদ্ধ গুদ্ধ 

৯ ৬ বাহন দুইবার হইবে না। 

রী সির গির 

১২. ৯১ তক্ম ভালে 

৫ আসন আনন 

| ৬ উলি ও 

৭ বানী বাসী 
১৪ ১ বাজে বাজে । 

শু ' মুধি যুখি 
১৫ ৩ প্তহপ পুহপ 

৯৬ ঙ কুগ্ডল কুস্তল 

৮ মালমাল মাঁলমান 
১৯ ৫ কাহা . কাহে 

২৯ ৭ লেকে এখানে হইবে না 

জগধাত্রী জগধাত্রীলেকে 
১ ৬ তৃষা তৃণা৷ 

্ কাট ছাড়িয়। ফাটত ছাতিয়া। 

২২ ৪ লাইনের পরে সঞ্চারী £-_ 
ঘেদ বিদিত বাগীশ্বরী বরাহী বেঞ্চ মায়! বরদাঁয়িনী বজ্জ- 
যোগীণী কষ্ট হারিণী। 
৫ বগলী কালী 

২৩ ৩ কুল মুখরণ কুল মুধরণ 

২৪ ২ সুগৌন্ধা স্ুগৌন্ধা মধুরা যামিনী 



সংখ্য। 

৫ 

২৭ 

২৮ 

০) 

৩৩ 

৩৩ 

হর 

ভ্রম সংশোধন । 

অশুদ্ধ 
এখন 
যাকলসম। 

পাউর 

ঘঠত 

যাও 

, শ্বুচ্ছে 

ভাষৎ 

ওত্তে শান্তে 

মুছে 
নির্ববাছন 

বল্লীবটে 

দসৎ 

মাজি 

চিরায়া 

লোর। 

কলয়। 

কোন 

আনোন্দ 

মোরে 

আনিয়ে 

সিদ্ধুহরি 

থেড়ে 

৯৫৭ 

শুদ্ধ 

এমন 

যাঁকসম। 

আউবর 

বাঢত 
যাঁত 

মুচ্ছে 

ভাঁষৎ পিওৎ 

ওন্তে আত্তে'শান্তে 

মুচ্ছে 

নির্বানে 

বংশীবট 

দৎসৎ 

সাজি 

চিরায়ু 

লোর 

কলেয়। 

কো, 
নৌ 
লোরে 

জানিয়ে 

সিন্ধু কূপ! সিন্ধু হরি 

থোড়। 



১৫৮ 

ত্খ্যা 

৩৪ 

৩৫ 

৩৬ 

৩৮ 

৩৯ 

৪৯ 

6. 

৪৩ 

6৩ 

8৪ 

5৫ 

৪৭ 

€০ 

' ভ্রম সংশোধন । 

অশুদ্ধ 

চক্র 

জায় 

এহো। 

বিরুঞ্চে 

ধন্নকি 

। বড়ল 

লেতেক 

ধম 

মবত 

শৌন্গে 
ত্রিবেগী 

সদাহরে 

গাওওত 

তোন্তপ্তর! 
জয় 

লো 

কিরে 

ধ্যাই 

ছড়ি 
য়া 
সেবই 
ভক্ত 

চক্রম 

আয় 

এছো 

বিরূঞ্চে 

পনন কি 

রতন 

যেতেক 

ধরম 

মূরত 

সোন্গ 
ত্রিবেণী 

সদ! কৃষ্ণ হরে 

পাওত 

তৌন্থুপুরাণ 

জট 

সে! 

কিজে 

ধ্যান তুই ধ্যাই 

ছোড়ি 

ত্খা 
মেবোই 

ভাত 



১ 

€৩ 

৫6 

৫৫" 

৫৭ 

৫৯ 

ভ্রম সংশোধন । ৯৫৯ 

ছত্র অশুদ্ধ শুদ্ধ 
৪ চরণ ঢরণ 
৬ 'বলিত রঙ্গত 

8) খডাপ খভস 

১০ রারূপ রাগরূপ 

২ কপালিনী কপালিনী কল্যাণী 
১ তৃন্থল ত্রিশূল. 
৩ এই লাইন থাকিবে না 
৪ বিরাঁজি শোহে 
সঞ্চারিঃ-মঙ্গলময় শিউসনাতন, শন্থু শূল পানি চৌন্দ্র 
শেখর বাঘৌম্বর সাজে। 
আভোগঃ-ত্রিপুর বিজয়ী ত্রিলোকী নাথ, শোহা অপরূপ 
গৌরী সাথ, তানসেন কহ প্রভু দয়াময়, পাপ তাপ অসীম 
হর হর ॥ | 
৪ আছি অহি 

৬. ত্রিপুরেসা ব্রপুরেশ 

৭ পৃরভেয়ী . পূরভেদী 
৬ মধুর মুধর 

৬ তুরণ পুরণ 

৭ কাল কাম 

২. অপুর, অন্তর 

রব কেশর কেশব 

৫ দ্যায়ভর হায় ভর 



১৬০ ভ্রম সংশোধন। 

ংখ্য। ছত্র অশুদ্ধ | সু 

৬০ * ৩ বেটন ,. বেঢ়ন 

৪ , ছুল ডু 
৬ সকল সফল 

৬১ ১ মোহন মোহনচিত 

৩ হো। . হো। অত্বারাম গ্রাণ প্রাণ 

জগমাহি জগন্নাথ হে।। 

৬৫ ৩ আছি আহি 

১% ৮" কৌসিয়। কৌমিপ 

ঙ মেহ দেহ 
৭ পরলোকসাশ্বর পরলোকেশ্বর 

৩৬ ও সরলোক আুরলোক 

৬৭ ৭ সারে মোরে 

৬৮ ৬ বিগত বিপু 

৬৯ ৩ |] পরশ পরশ সুখ 

৭০ ১ স্ুবয় স্ুরয় 
৭২ ৫ কুনে, ; ফুনে 

৭৪ ৪ ওচরচরণী ওডব ভরণী 

৭৭ ৩ জগৎ জ্বলত 

| ৬ কহে কাহে 

৭৯ নাধ নাথ 

৮৪ ৩ হাম সুথ 

€ গেঁই গেঁই শ্যাম 



সংখ্যা 

৮৪ 

১৪ 

৭ 

১১৬ 

ছত্র 

ভ্রম সংশোধন । | ১৬৯ 

অশুদ্ধ 

যযুনামে , 
গোচারা 

দানি 

ছুয়ারী 

কে। রাজা । 

তুষণ 

নোন্দ 

সর্ব তিয়াগিটি 
স্মরলে 

নার 

নারি 

ললাট 
তাব 

' গী!গ 

নাচত 

সাহ। 

ব্রন্ষদাস 

বংশ 

কশিকে 

বাহ বাহ 

সুদি সুদি মৃগা 
বটতল 

১১ 

শুদ্ধ 

ষমুনামে 

গৌঁয়ারা 

দ্রানি। ইহার পরে অন্তর] 
ছুরারী 

কো 

ভ্ষণ 

নৌন্দ 
সরবতিয়াগিকি 

শারণে 

জার 

নাড়ি 
ললিত 

ভাও 

পাগন 

গাওত 

মহা 

বরহ্মরূপ 
কংশ 

রাশিকে 

কহ কহ 

মুদি মুদি দৃশ' 
বটতট 



১৬২ ভন সংশোধন । 

সংখ্য/ ছত্র অন্তদ্ধ "শুদ্ধ 
১১৯ এ বূসিক নায়বী রসিক! নায়রী 

৯১৩ ১ তৃতজ 'ক্রিতৌঙগ 

৩ ঘোর ঘের 

১১৪ ৪8 র্মধলোচন ধুন্ধধলোচন 

5 খালে থালেও 

১১৫ ৬ উনাজ্ঞান উনাধ্চাশ 

১১৮" প আলেতাম স্থুলেতান 

৮ মহাম্পদ মহাম্মদ 

১১৯ ৩ পিছিকরয়ী পিছিকারী 

৫ সঞ্চারিঃ- রাধা শ্যাম ডোল ডোলাও ব্রজঙনা নাঁচৎ 

গাঁওৎ দেৎ কর তারিরে। 

আভোগঃ--রামদাসে কহে প্রভূ ক্যায়ছি লীলা; জগত 
মুগধ ভেই গাও হরি হরি ॥ 

১২৩ ৩ সঞ্চারিঃ- চরণ চরণ পর মুবুলি অধর ধর 

মোহন মৃদুহাস প্রেম মূরত 

আভোগঃ-ডুব রহ প্রভু, রূপ সায়রে 

তানসেনেকো নইন মন প্রাণ ॥ 

১২৫ ৮ বিশ্বে বিন্বে 

১২৭ ৩ গাওহ | গাওৎ . 

১২৮ ৩ কতেক কেতেক 

৪ কর কর এক আতে 

$? উহু | উছু 



১৬২ 

১৬৬. 

ভ্রম অংশোধণ । 

ছত্রা অন্তদ্ধ 

৪ বামর। 

৪ সেনে 
২ হরে 

১ মাতিয়৷ নৌন্দ 
৩ জগপতি 

১ ডারি 

5১ আড়ম্বর' 

৯ তব 

১ রৌগ্জন 

৩ আধঘান 

বিকলায় 

৩ জমুন। 

৫ দার 

ূ ৩ বংশ 

৫ বন্দ 

৩ নরনি 

৩ বিদৃছিছ 
মিষ্লিগাওৎ 

তাল চৌতাল 

২ অয়ে 

১ হারে 

৬৩ 

গুদধ 

ঝিমরা 

সেনেকে। 

হার 

মাতি আনৌন্দ 
জগতি 

তারি 

আভঙ্ঘর 

সুর 

বৌদ্ধ 
আধেয়ান 

বিফলায় 

যমুন। 

এয়াদার 

কংশ 

ব্রহ্ম আদি দেও তিন 

পর ব্রহ্গ 

নর যুনি 

. বিঘৃছিদ্ 
মিলি মিলি গাঁওৎ 

তাল ধামার 

সয়ে 

মাল 



১৬৪ জম সংশে।ধন। 

সংধ্যা ছত্র অগ্তদ্ধ শুদ্ধ 

১৬৬ হ্ ধার ধারী 

৩ সৃগয়া মগর! 

১৬৭ ১ সঙ্গি সৌন্গ 

১৬৮ ৪ নাপৎ নাচৎ 

১৭০ ৬ আধিক হুঁতে আধিক 

ঠ হৃদি হাদি 
১২ রণ বো বৌ 

১৭৩ ৩ শিশুদিন নিছুদিন 

১৭৫ ৪ তোর তের 

১৭৭ রাগ মেঘমল্লার রাগ মেঘ 

বাস রাগ 

১৭৮ ৩ যাছে য্যাছি 

৪ গাষে গাটে 

৬ জোবি তেরি 

১৮১ হ্ভে ইতে 

১৮৩. ৩ সঞ্চারি--শুদ্ধ শান্ত শিউমেহশ শৃলী শত 
দেবেশ; গুণা অশেষ ধাহা জীও তাহা শিউ 
রূপি । 
আভোগ--তানসেন কহত প্রভু মহিম! 
অপার তেরো কো জান বেদ পুরাণে আগম 

তৌন্ত্রে সুর নর মুনি গুণী গৌন্বরর্ব কিন্নুর হার 
১... বরণন॥ 
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